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W dniu 5 kwietnia redakcja TS zostaa wezwana na Rakowieck...
tfu, na Woronicza celem zoenia zezna w sprawie przeciwko grom
komputerowym. Byo ciepo i posypano nam pudrem nosy.

Najpierw wypowiedziaa si modzie.
Zr

?nuzyczny
ad
^ *Na kaidym zebrantu jest tak, e kto musi zacz). Potem Pani psycholog

Wypowied Pani psycholog zrobia due
wraenie. Usiowalimy ratowa sytuacj... ale nie pasowao to do koncepcji programu.

Tu Naczelny mówi

o tym, e gry maj
i dobre strony.

Jr

Dyskusja chwilami bya na luzie.

Uwaga: ten obrazek jest odwrócony
ze wzgldów kompozycyjnych.

Na szczcie w redakcji

wszystko byo po staremu

Poniewa wyemitowany 22. IV program nie mia wiele wspólnego z dyskusj ze studia, komiks nie ma wiele wspólnego z programem.
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Ogórki
Wakacje za pasem, w brany

komputerowej zacz si wic se-

zon ogórkowy (czytaj: urlopowy).

Firmy dystrybucyjne przerywaj

wydawanie nowych produktów,

niektóre pisma przestaj funkcjo-

nowa, biorc przykad z produ-

centów. Ale oczywicie nie my, sil-

ni, zwarci, gotowi nawet w Sylwes-

tra o godzinie 0.00 dostarczy

wieych i kompetentnych porad

w co gra wypada, naley, a nawet

trzeba.

Ale wracajc do rzeczywistoci.

Koniec roku szkolnego zbieg si
z mocnym akcentem w wykonaniu

firm komputerowych: najpierw ob-

nika cen w IPS-ie i Licompie, po-

tem kiermasz gier komputerowych

i wydawnictw multimedialnych,

a potem obnika cen w Mirage'u.

To si nazywa mocne zakocze-

nie. W zwizku z sezonem ogór-

kowym w przyszym miesicu b-
dziemy w wikszoci pisa, co si
dzieje na Zachodzie, bo cho tam

równie nic si nie bdzie dziao,

to nic u nas i nic tam, to dwa ró-

ne nice. I to byoby wszystko od-

nonie wielkiej polityki.

U nas za to postp. Wydalimy
majowy numer w maju, cho moe
nie wszyscy zauwayli, bo RUCH
0 pi dni póniej zacz kolporta

numeru (29.05.). Niby RUCH, a ta-

ki ZASTÓJ.

Cz redakcji zapragna pod-

czas tego zastoju (bo to do nas-

tpnego numeru miesic jeszcze)

zaistnie. Zacz Naczelny, który

„przeszed" siedem przedstawi-

cielek pci piknej w siedem nocy

pracowicie uderzajc w klawisze

myszy i mruczc „To je pfece

moje kolni pravitko... Tim jsem

zbavfl Mafakovou panensWf.
Dobrochna wzia si tymczasem

za robienie pudeka do jednej gry

1 kolorowanie postaci w drugiej,

niejako przy okazji biorc na sie-

bie makietowanie jakiego tygod-

nika (artyci zawsze s ambitni

i musz uwaa, by ich ta ambic-

ja nie zara). Reszta z wyjtkiem

Haszaka pracowicie zdawaa eg-

zaminy. Rooshkeen do tego stop-

nia zapamita si w uczeniu, e
przesta przychodzi do redakcji,

by nie ulec pokusie napisania

czego. Bywa.
yczenia pogodnych wakacji

oraz licznych spotka z dziwami

natury, do których z pewnoci za-

liczaj si TOP SECRET i gry

komputerowe yczy
Triumwirat

w penym 2-osobowym skadzie
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Absolute Zero

Z tego, co mówi o tej pecetowej grze

Domark wynika, i ma ona czy ele-

menty strategii, role-playa. a w dodatku

ma to by symulacja science-fiction

z przechyem w kierunku strzelanki.

Bdzie mona gra 7 postaciami, wyb-

ra jeden z 8 pojazdów jedco-lata-

jcych i stoczy 45 bitew, w których od-

piera si bdzie atak Obcych na ziem-

sk koloni wydobywcz Europa. Gu-

lasz, jaki pichci Domark moe by cie-

kawy, a w dodatku ma chodzi w roz-

dzielczoci 640x480. wic powinien

by tez adny.

Pacjusz

W grze wydanej przez CP-Verlag

na C-64 jedc po ulicach musisz

najpierw wzmocni swój samochód

zbierajc pojawiajce si przed-

mioty. Dziki nim bdziesz móg
wyj zwycisko ze zderzenia czo-

ego, ale dopóki nie jeste jesz-

I dobrze przygotowany musisz unika przeciwnika. Cakiem fajna gierka,

zwaszcza dla maluchów.

BADJOY

Confirmed Kill

Domark wypuci internetowy symulator lotu. Gracz ma spory wybór samolotów po-

czwszy od maszyn z II wojny wiatowej, a skoczywszy na konstrukcjach przysz-

oci. Na cybernetycznym niebie moe si znale na raz 500 pilotów. Sdzc po

sztabie pilotów wojskowych, konstruktorów, graczy, którzy testuj „Confirmed KflT,

ma on szans by dobry. Program ob-

suguje tryby graficzne od 320x200

w 256 kolorach do 1 024x768 (potrzeba

wtedy 2 MB pamici na karcie graficz-

nej). Gra wymaga ponadto komputera

486 DX/33. modemu 9600 kbs i local

busowej karty graficznej. I jeszcze drob-

nostka: za godzin gry pacimy 2$ +

10$ opaty miesicznej.

Pacjusz

Ma to by nastpca „Dune II" ba-

zujcy na tym samym enginie wy-

dany przez Westwood Studios.

Bitw rozgrywa si w czasie rze-

czywistym. Gra czy równie ele-

menty ekonomiczne: zaopatrze-

nie w benzyn, amunicj, yw-
no, budow bazy. Mona wa-

czy si po stronie terrorystów lub

komórki ONZ zajmujcej si ich

zwalczaniem. Autorzy umiecili

moliwo grania po sieci i przez

modem. Program wymaga b-
dzie minimum PC 486 DX/33

z CD o podwójnej prdkoci.

Sir Haszak

Command & Conquiouer

DARKSTAR

Twój statek rozbija si na nie-

wielkiej planecie. Najpierw mu-

sisz zbudowa koloni, by za-

pewni sobie przetrwanie,

a póniej pojazd, którym wraz

z zaog bdziecie mogli powró-

ci na Ziemi. By si to udao,

musisz dobrze gospodarowa

skromnymi zapasami materiaów i ludzi. Nieza gra strategiczno-ekonomiczna

wydana przez firm Magna Media. Szkoda, e mog w ni gra tylko posiadacze

stacji dysków na C-64.

BADJOY



Frontier: First Encounters

David Braben wydal za porednic-

twem firmy Gametek trzeci cz
swego hrtu. Akcja rozgrywa si w ro-

ku 3250 (w 50 lat po pocztku gry

„Frontier") w wiecie ogarnitym woj-

nami, w którym rasa ludzka gwatow-

nie opanowuje kosmos. Nadal wyko-

nujesz misje kosmiczne latajc zomem midzy planetami, by osign lepszy sta-

tus. Poprawio si niemal wszystko (mona napotka np. gwiazdy podwójne

i wszystko inne czego moglibymy oczekiwa w kosmosie), z tym e grafika tyli

do poziomu 320x200x256. W Polsce dystrybutorem gry chodzcej na PC 386 ji

firma Licomp.

Gra ta przypomina star „Blue Engel 69". Zdejmujc z planszy klocki z numerka-

mi zdobywasz dodatnie lub ujemne punkty przy okazji odsaniajc erotyczne ob-

razki. Jako obrazków jak na moliwoci C64 jest bardzo dobra jako. e wywiet-

lane s one w trybie in-

terlace.

BADJOY

EROTICA

IKolejna pika nona, kolejny raz wychodzca w wersji pecetowej po premierze

wersji amigowej (i gdzie tu sprawiedliwo). Tym którzy nie syszeli o tej grze.

spiesz donie, i jest to twórcze rozwinicie „Sensible Soccer" tak bardzo

zreszt do niego podobne, e pachnie

plagiatem. Przede wszystkim znacz- iiil.^
nie bardziej zrónicowano poziom „ .

trudnoci i wprowadzono przerywniki: -i^

na boisko moe wpa pies, hippis go-

niony przez policjanta, czy kobieta,

która rozbiera si na rodku boiska,

zoliwie rzuca do stojcych obok

„U can't touch this". po czym w pod-

skokach ucieka. Cakiem mezie

Sprzeda gry prowadzi firma Mirage

Sir Haszak

Domark zapowiada wypuszczenie sy-

mulatora, w którym bdziemy mogli

zasi za sterami AV-8B Harrier 2+

lub AH-1W SuperCobra Attack Heli-

copter. by zmierzy si z komunistycz-

nymi ekstremistami. Nie bdzie to jed-

nak tylko symulacja. Mona bdzie ob-

j dowództwo i wydawa rozkazy

swym podwadnym, którymi mog by
inni gracze (gra bdzie chodzi po sie-

ci lub przez modem) W ten sposób

bd mogy te rywalizowa midzy
sob 2 zespoy graczy.

Program zostanie wydany w wersji na

PC i Power Macintosh.

Pacjusz

Ju we wrzeniu oodzerny mogli po raz kolejny wzi udzia w wycigach formu-

y I zorganizowanych przez firm Microprose, o ile dysponujemy komputerem PC
lub PC-CD. Bdzie si on rozgrywa na znanych z poprzedniej czci 16 torach

wiernie odwzorowujcych tory rzeczywiste. Prócz ulepsze dwiku i grafiki, któ-

re producenci z przyzwyczajenia zapowiadaj w kadym sequelu, ma by rozbu

dowany wpyw cech charakteru zawodnika na jego sposób jazdy (kady z zawod-

ników kierowanych przez komputer bdzie mia charakter, na który skada si b-
d agresywno jazdy, tempe-

rament i zamiowanie do nie-

czystych zagra).

Sir Haszai

Flying Nightmares 2

Gr wydaa firma CP-Verag.

FRUITMANIA

„Fruitmania" przypomina

znan z Amstrada gr „Fruit

Frank". Nasz bohater cho-

dzc po trawnikach zbiera

owoce, w czym zaciekle

przeszkadzaj mu róne
stworki. Bardzo przyjemna

zabawa, zwaszcza dla mod-

szych graczy.

BADJOY

Wydany w wersji polskiej przez firm IPS program wychodzi na przeciw

bom wielu graczy, których w peni nie zadowalaj dotychczas powstae

ki „Klick & Play" mona zrobi was-

n gr: strzelank. labiryntówk,

czy co nam tam przyjdzie do gowy.

Za przykad moliwoci programu

suy 8 gotowych gier. zrobionych

z jego pomoc (jedna z nich na ob-

razku). Na razie dostpna jest jedy-

nie wersja dyskietkowa na PC (wy-

maga Windows). IPS wyda równie

wersj CD wzbogacon o digtai-

zowane wstawki mówione.

Sir Haszak

iw potrze-

[lick & Play

3
0 03-

3
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Micro Machines 2

Orbits to kolejny na C-64 klon

„Tetrisa", tym razem CP-Verlag.

Gra ta jest naprawd rewelacyjnie

zrobiona. Na kadym poziomie

ogldamy inn grafik, a cay czas

towarzyszy nam kilka rónych me-

lodyjek. Wszystko to powoduje e
od gry po prostu nie mona si
oderwa.

BADJOY

Po amigowej ukazaa si
w kocu pecetowa wersja

„Micro Machines 2". Doskona-

a zabawa, jakiej mona ju by-

o dowiadczy grajc wcz
pierwsz, zostaa urozmaicona

przez dodanie nowych ma-

szyn, którymi si cigamy, no-

wych typów wycigów i edytor

torów i pojazdów. Mio. e jesz-

cze kto potrafi zrobi tak dob-

r gr. która zajmuje tak mao
miejsca na dysku.

Pacjusz

Ma to by przygotowywana przez

Domark przygodówka science-fic-

tion, której akcja rozgrywa si
w wiecie przyszoci opanowanym

przez wielkie korporacje, skorumpo-

wane rzdy. W wiecie, gdzie jednos-

tka nie moe wpyn na sprawy

ludzkie, w którym nie mona zaufa

nikomu. Bohatera oplata sie intryg,

mierci i oszustw, utrudniajca roz-

wizania zagadki osoby, która odwaya si przeciwstawi panujcemu porzdko-

wi. Autorzy sugeruj, e gra zasuy na okrelenie „wyrafinowana". Jak zwykle zo-

baczymy (na PC-CD).

Pacjusz
The Orion Conspiracy



pomoc toczcej si kulk

musisz zebra z planszy wszys-

tkie przedmioty. Masz na to

niewiele czasu, a kulk steru-

jesz przestawiajc znajdujce

si na jej drodze zwrotnice

„Roli Over" to cakiem przyjem-

na gra logiczna na C-64. w któ-

rej towarzyszy nam dobra grafi-

ka i muzyka.

W kocu pojawia si dugo oczekiwa-

na (od stycznia) symulacja wieowca

wydana przez firm Maxis. Wznosi si

go od podstaw budujc szyby wind.

biura, kawiarnie, mieszkania, a nawet

katedr (na setnym pitrze!). Wszys-

tko to oczywicie musi na siebie zaro-

bi, a jednoczenie ludzie mieszkaj-

cy i pracujcy w naszym wieowcu

musz by zadowoleni.

„Sim Tower" wymaga Windows

i komputera 486 DX z 8 MB pami-

ci. Jest ju w sprzeday w firmie Di-

gital Multimedia Group.

Sir Haszak

Sim Tower

Bardzo przyjemna strzelanka bazujca na pomyle „Asteroids". Nadlatujce aste-

roidy i róne statki kosmiczne naley unieszkodliwia i zbiera za to rónego ro-

dzaju bonusy. Akcja prosta

Star Dust

jak drut i przez to relaksuj-

ca. „Star Dust" na peceta

wyda w Polsce firma Mirage.

Pacjusz

becnie przez firm Capstone Software trójwy-

miarowy wiat widzisz oczami bohatera, w którego si wcielasz. Znamy to z „DO-

OM-a". Wszystko zostao zapoyczone z nieznanego u nas serialu .Tek War".

Graficy wybrali si do Kanady, by

zgromadzi, a nastp-

nie zdigitalizowa zdj-

cia bohaterów, kostiu-

mów, dekoracji, które

znajd si w caoci
w grze. Czyby kolejny

film interaktywny?

Komputerowa wersja „Tek War" ma
ukaza si na jesieni.

Pacjusz

WSZYSTKO GRA '95

W dniach 27.05.-1.06.

odby si w Warsza-

wie z okazji Dnia

Dziecka „I Kiermasz

Gier Komputero-

wych" zorganizowany przez firmy

Digital Multimedia Group, IPS

Computer Group, Licomp i Mira-

ge. Przybyych wita transparent

„Wszystko gra '95".

Atrakcji nie zabrako. Kady
z odwiedzajcych móg na wst-
pie poczstowa si cukierkiem

bd lizakiem, obejrze na wideo

zapowiedzi gier, które wkrótce

zostan wydane (take w Polsce)

i przej do gównego punktu

programu - wybrania czego dla

siebie z bogatej oferty firm.

Ceny byy atrakcyjne. Gry na

dyskietkach mona byo kupi ju
za 15 z, na CD-ROM-ach - 30 z.

1

1

Cenniki specjalnie

przygotowane na
kiermasz mówiy
o kilkudziesiciopro-

centowej obnice
cen w porównaniu

z cenami sklepowy-

mi. Prócz tego

sprzedawano zesta-

wy. „Cyberman"
wraz z „Lawnmover
Manem" kosztowa
190 z, „Interno" +

„TFX" 260 z (za-

miast 340 z) za jo-

ystick Maxstick z gr CD w wersji

OEM (sam krek z krótk in-

strukcj, bez pudeka) - 46 z. At-

rakcyjne propozycje czekay rów-

nie na posiadaczy Amig i CD-32.

Za zestaw gier „Premier" i „Bub-

ba'n'Stix" na CD-32 trzeba byo
zapaci 45 z za-

miast 78 z, a ami-

gowe „BMX Simula-

tor", „Sky High

Stuntman" i „Ski Si-

mulator" kupione

razem kosztoway
20 z, a nie 43 z.

Z ciekawszych ty-

tuów znajdujcych
si od jakiego cza-

su w sprzeday
dostrzegem na
kiermaszu „Zeppe-

lina", „Kings Ouest

VII", „Reunion", „Mortal Kombat
II", „Rise of the Triad", „Woodruf

and the Schnibble of Azimuth".

Swe premiery w Polsce miay se-

ria „Alone in the Dark" oraz gry

„Bioforge", „Frontier First Enco-

unter", „Fuli Throtle", „Sleapstre-

am 5000", „Sim

Tower", „Deadlus

Encounter", „To-

wer Assault" „Cha-

os Control" i „Foot-

ball Glory" w wer-

sji PC. Promowa-
no polskie wyda-

nie edytora do gier

„Klick & Play".

U k a z a -

si równie nowy
polski produkt:

„Taekwondo Mas-

ter" na Amig

1200. Nowoci napyway przez

cay czas trwania kiermaszu

i kadego dnia mona byo zna-

le co ciekawego, czego nie

byo dzie wczeniej.

Sam pomys imprezy wydaje mi

si wietny, jednak sabe jej roz-

reklamowanie sprawio, e nie

wszyscy potencjalni klienci mieli

szans trafi na ulic Grzybowsk
(tak, tak, obok giedy!). Odwiedza-

jcych kiermasz byo niewiele, ale

Ci, którzy ju na trafili, kupowali

programy, co stwarzao im szans
wygrania dodatkowej nagrody lo-

sowanej pod koniec dnia, jeli tyl-

ko wypenio si kupon konkurso-

wy. Nie trudno si domyle, e
nagrodami byy gry.

Pozostaje mie nadziej, e im-

preza tak dobrze pomylana or-

ganizacyjnie (premiery produktów

polskich i zachodnich, konkursy,

atrakcyjne ceny, tasze zestawy

programów) zostanie jeszcze kie-

dy zorganizowana (moe za

rok). Tyle, e przydaoby si j tak

nagoni, by wiedzia o niej ka-
dy zainteresowany warszawiak.

Sir Haszak



Akcja okraszona tym samym czarnym hu-

morem, który tak bardzo lubi czytelnicy ko-

miksów, prowadzi nas bdzie przez brutal-

ny wiat, wymagajcy tylko jednego - walki.

Technologia Silicon Graphic zapowiada

niez grafik (co ju si czuje na obrazku):

ruch postaci w czasie rzeczywistym, objaz-

dy kamery. Gra ukae si na PC-CD na

wiosn przyszego roku (na SNES-a i Seg
Genesis ju na jesieni *95).

Z listu dowiadujesz si. ze

skarby twej zmarej babki

nale teraz do Ciebie.

Musisz tylko wynie je

z jej domu. Z babci nie lu-

bilicie si za bardzo, ale

skarby skusiy Ci... Sto-

isz przed drzwiami i jeste

gotów na wszystko... Tylko

czy przeyjesz...

Gr na C-64 wydaa firma

CP-Verlag.

THE HOUSE BADJOY

iW multimedialnej wersji zmaga na mo-

rzu i w powietrzu, w której walczymy naj-

nowszymi jednostkami bojowymi Three-

Sixty umiecio 2 nowe zestawy bitew,

cakiem nowy edytor scenariuszy, ponad

1 00 wstawek wideo i audio oraz baz da-

nych o nowoczesnej broni, w skad której

wchodz nie tylko informacje techniczne,

ale i setki zdj broni rcznej, okrtów

wojennych, samolotów i odzi podwod-

nych. Jak wyglda poczenie kiasycznej

strategii z encyklopedi muftimeaialn

zobaczymy po wakacjach na PC-CD Gr
wyda najprawdopodobniej firma Domark.

Sir Hasz,

Witchaven
Na jesieni ukae si kolejna gra firmy

Capstone Software oparta na doomo-

podobnym enginie. fakt e udoskonalo-

nym. Tym razem zadaniem gracza b-
dzie pozbawianie ycia rónych dziw-

nych stworów w scenerii redniowiecz-

nych lochów. W ,Wrtchaven" bdzie

mona gra po sieci i przez modem.

Wedug zapowiedzi twórców gra zosta-

nie wydana jesieni na PC-CD.

Pacjusz

ci nie jest Wydana ostatnio

przez firm Gremlin nteractive

jej wersja PC-CD'Jungle Strike"

na szczcie nie jest powiele-

niem dyskietek. Dodano ani-

macje midzy misjami, gównie

dialogi, oraz cakiem nowy po-

ziom do przejcia - ekologiczny.

Pacjusz

Kcik firmowy

CD-Projekt zapowiada jeszcze

na czerwiec „Virtual Pool", który

w wersji CD bdzie mia mówiony
podrcznik regu bilarda, popra-

wion wersj „Battle Isle II", dzia-

ajc na wszystkich napdach
CD, a nie tylko wybranych, pakiet

„Mario Games Gallery", stano-

wicy zbiór krótkich gier pod DOS
i Windows, których bohaterem
jest Mario znanym z konsol. Ma
si ukaza równie przygodówka
„Kingdom the Far Reaches". Na
wakacje planowane jest wydanie
„Perfect Generaa II".

Digital Multimedia Group za-

cza sprzeda „Strikera '95", no-

wej piki nonej na PC-CD. Na
wakacje, prócz anonsowanych
ju „Alex Dampier Hockey" i „Fig-

hter Winga", wejd do sprzeday
„Wilhelm Zdobywca", strategia

w czasów staroytnych, „Primar

Age", nawalanka z udziaem di-

nozaurów oraz „Fast Attack",

pierwszy dopracowany symulator

odzi podwodnych. By moe b-
dzie równie do kupienia „Har-

vester", cho DMG waha si, czy

wprowadza gr na rynek z po-

wodu ogromnej dawki brutalnoci

i przemocy. Poza tym jej produ-

cent, Merit Software, chyba nie

zdy z wydaniem przed kocem
wakacji, cho gra miaa by na
Zachodzie ju w lipcu.

IPS w lipcu odpoczywa bd ko-
czy to, co nie zostao wydane
w czerwcu. W sierpniu zaczyna
powakacyjny rozruch wydaniem
w wersji polskiej „Command &
Conquer", nastpcy „Dune II".

W tym miesicu maj ukaza si
jeszcze „Chopper Assault" i „Na-

vy Strike".

Jeszcze w kocu maja firma wraz
z Licompem zorganizowaa wiel-

k obnik cen. Potaniao ok.

80% gier rednio o 30%.

Licomp podobnie jak IPS korzys-

ta z sezonu urlopowego i dziaal-

no wznawia w sierpniu. Uka
si wtedy „Ring Cycle", RPG
z muzyk Wagnera (PC-CD),
„Damnesia" (PC-CD), strzelanko-

symulator, „Darker" (PC, PC-CD),
strzelanka chodzca z hemami
VR i „Brutal" (PC).

MarkSoft podpisa umow z fir-m Impressions na wyczno
dystrybycji jego produktów w Pol-

sce. Dziki temu w lipcu bdzie
mona kupi opisywane w TS
3/95 „Front Lines" w wersjach PC
i PC-CD oraz „High Seas Trader"

(opis TS 5/95). W sierpniu poja-

wi si ma „Power House", gra

ekonomiczna, w której zarzdza
bdziemy zasobami energetycz-

nymi. Prócz produktów Impres-

sions ukae si, i to jeszcze

w czerwcu, skadanka firmy Team
17, w skad której wejd „Arcade

Pool" i „Overdrive" (PC-CD). W
sprzeday pojawi si take pol-

ska gra „Wisielec" (Amiga), bd-
ca przeniesieniem na komputer
gry w szubienic oraz bardzo

przyjemn gr logiczn grupy

Wookie Soft - „Lost in Mine".

w której obsugujc we waciwej
kolejnoci róne maszyny i windy

musimy zebra przedmioty i wy-

dosta si z podziemi.

Mirage. Na pocztku z przykro-
ci musimy poinformowa, i nie

bdzie on jednak sprzedawa
„Sensible World of Soccer". Prog-

ram ten na Zachodzie zmieni wy-

dawc i przeniós si tym samym
w orbit wpywów firmy IPS, która

nie ma go w swym planie wydaw-
niczym. Z pewnoci uka si
za to „Speedway Manager 2",

czyli manager ligi ulowej, „Jur-

rasic Park" (nic nowego, ale ma
by tanio), „Manchester United

Double" (ostatecznie liga polska

sprzedawana bdzie oddzielnie

jako Data Disk); „Flight of the

Amazon Oueen", przygodówka,

któr ju anonsowalimy w „Co
nowego?"; „Virtual Chess", sza-

chy znakomite graficznie i podob-

no dobrze grajce; „wirus", pol-

ska przygodowa gra pod Win-

dows z grafik przypominajc
„Day of the Tentacle"; koszyków-

ka uliczna „Slam City" w wersji

486 (na razie jest tylko wersja

Pentium, która bdzie sprzeda-

wana w niewielkich ilociach)

oraz zbereny „Strip Poker Pro",

przeznaczony dla mioników pci

piknej (ale nie tylko!).

Z innej beczki, czyli o demoscenie

W dniu 3.06 odbyo si Staszic Compo Naczelny by w jury.

Wygrao „The M. O." grupy High Ouality. Za miesic napiszemy co
wicej o przebiegu compo.
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Muhmulandii rzdzi król. Jednak
jak to w grach bywa po wczeniu
komputera nadszed miaek, któ-

ry chce zaj jego miejsce - jest

nim oczywicie gracz. Aby doszo
do zgodnego z prawem Muhmu-
landii zmiany króla, bdziesz mu-
sia stworzy nieprzerwany a-
cuch ksistw poddanych Twojej

woli, cigncy si od jednego
kraca Muhmulandii do przeciw-

nego. Zdobywanie ksistw odby-

wa si na drodze pojedynków ho-

norowych pomidzy zatrudniany-

mi przez gracza i przez dotychcza-

sowego króla, mistrzami sztuk

walki. Oprócz strategii podboju

trzeba jeszcze odpowiednio roz-

dysponowa dostpne i zdobywa-

ne podczas walk pienidze.

2. Gównie dostpne s zwyke
ciosy wykonywane po uyciu kom-

Iden

Axe
1. Przez piekielnie zego czar-

noksinika zosta porwany ce-

sarz i jego córka. Ty jako jeden

z jego trzech nadwornych wo-
jowników musisz ruszy na ra-

tunek. Droga bdzie niebez-

pieczna i pena czyhajcych na

Twe ycie sug niegodziwego
czarnoksinika. Po dotarciu do
zamku, w którym wiziony jest

cesarz i uwolnieniu go, bdziesz
musia zej do ciemnych lo-

chów. Tutaj skry si potny
czarodziej. Jeszcze tylko osta-

teczna walka i ju moesz wy-
pi pier po ordery jakimi uho-

noruje Ci wdziczny cesarz.

2. Ciosów dostpnych jest

niewiele: zwyke uderzenie bro-

ni, uderzenie z wyskoku i spec-

jalne zaklcie magiczne niszcz-

ce teren i wrogów znajdujcych

binacji klawiszy z przyciskiem „fire",

jednak kady z graczy dysponuje

jednym ciosem dodatkowym wy-

magajcym znajomoci odpowied-

niej kombinacji. Ciosy poszczegól-

nych mistrzów s podobne, w nie-

wielkim stopniu zrónicowane.

3. Dynamika walki wydaje si
by imponujca, jest to jednak

zudne wraenie nadrabiane przez

wysokie skoki graczy, pynn ani-

macj i wiele elementów rucho-

mych - zarówno w tle jak i na pier-

wszym planie.

4. W opcji dla jednego gracza

mamy do wyboru trzech mistrzów,

których moemy zatrudni (Jani-

ka, Taiki, Tenki), natomiast dla

dwóch graczy jest jeszcze dodat-

kowych trzech.

5. Grafika adna, kolorowa, zro-

biona w japoskim stylu: due
oczy, seksowne panie, itp. Animac-

ja pynna, szybka i dobrze zrobio-

na. Muzyka znona, przecitna.

6. Ogólnie mona zagra. Poza

elementem strategicznym i wia-
tem elfów wnosi niewiele nowego
do swojego gatunku.

EMILUS

Komputery: Amiga
Ocena: 80%

si wokó, w zalenoci od licz-

by zebranych wczeniej fiolek

z magicznym napojem.

3. Gra si powoli, bez ner-

wów. Wystarczy wpa w rytm

i ju aden przeciwnik do nas
ywy nie podejdzie. Jedynie os-

tateczne walki, na kocu posz-

czególnych poziomów, z „duy-
mi panami" nadaj grze emocji.

4. Do wyboru mamy jednego

z trzech wojowników: krasno-

lud, barbarzyca i wojowniczka.

Natomiast przeciwników jest co
nie miara: kociotrupy, olbrzy-

my, smoki, barbarzycy, orki,

straszliwi rycerze i wiele innych.

5. Graficznie gra zrobiona jest

jak na tamte czasy (1990 rok) fe-

nomenalnie. adne animacje
wojowników, przyzwoite to. Mo-
e troch zbyt mao wyraziste

kolory i troch zbyt monotonne
postacie przeciwników, ale

ogólnie znonie. W trakcie gry

muzyka jest kiepska i mczca.
6. W „Golden Axe" znajdzie-

my mas walki i to dosy zró-
nicowanej. Oprócz lokalnej

paszczyzny gry (idziemy i zabi-

jamy), mamy jeszcze paszczyz-
n ogóln (podróujemy przez

krain do zamku, gdzie mamy
pokona zego czarnoksini-
ka). To wszystko, mimo e nie

jest zachwycajce, jednak wci-
ga i mona si tylko zastana-

wia dlaczego.

EMILUS
Komputery: PC, Amiga, C-64,

ZX-Spectrum i wiele innych

Ocena: 70%

s



Ultimate

Body Blows
1. Po raz trzeci pos

tacie turnieju „Body
Blows" maj
okazj sto

czy walk
o tytu naj-

lepszego
Rozrywa-
cza Korpu-

sików, tym razem
z dodatkiem Ga-
laktyki. W serii

pojedynków, sys-

temem pucharo-

wym musimy eli-

minowa z dal-

szej rozgrywki poszczegól-

nych przeciwników, a doj-

dziemy do ostatniego. Mnós-
two walki i to zarówno na Ziemi

jak i w nieodkrytych dotych-

czas rejonach galaktyki.

2. Ciosy standardowe - -
czenie kierunku z „fire". Po jednym
ciosie specjalnym wykonywanym
przez przytrzymanie „fire". Ciosy

podobne dla

wszystkich graczy.

3. Pynna rozgryw-

ka z chwilami za-

cinania si.

Mona powie-

dzie, e cza-

sami akcja

zwalniana jest

przez sam
program.

^ 4. Do wyboru ma-W my jedn z 22 posta-h ci, które „przele-3 ciay" przez

W wszystkie trzy

czci „Body
Blows".

5. Graficznie

zrobiona na dob-

rym poziomie, jed-

nak wspomniane
opónienia, „zaci-

nanie" si animac-

ji czasami psuje ogóln ocen. Mu-

zycznie zrónicowana, kada o-

na najwyszym poziomie.

6. „Body Blows" wystarto-

way zaraz po sukcesie

„Street Fightera II" i przez

cay czas byy tak jakby

z boku. Jednak wielu graczy doce-

nio zalety gry i uznao j za dosko-

na beafem up. Uwaam jednak,

e stoi ona nieco niej ni „SFII",

chociaby ze wzgldu na animacje.

EMILUS

Komputery: PC
Amiga, CD-32
Ocena: 85%

CD-ROM, PC,



20 NAJLEPSZYCH MORDOBICI

1. MORTALKOMBATII (95%)

2. SUPER STREET FIGHTER II TURBO (95%)

3. STREET FIGHTER II (90%)

4. MORTAL KOMBAT (90%)

5. FRANKO THE CRAZY REVENGE (90%)

6. 4D SPORTS BOXING (90%)

7. SANGO FIGHTER II (85%)

8. RISE OF THE ROBOTS (85%)

9. ULTIMATE BODY BLOWS (85%)

10. SHAO-FU (85%)

11. BUDOKAN (85%)

One Must Fali 2097

12. SANGO FIGHTER (80%)

13. ONE MUST FALL (80%)

14. ELFMANIA(80%)

15. JOURNEY TO THE WEST (80%)

16. RENEGADE (80%)

1 7. THE WAY OF THE EXPLODING FIST (75%)

18. DOUBLE DRAGON III (75%)

19. TARGET RENEGADE (75%)

20. GOLDEN AXE (75%)

1 . Na Ganimedesie rozpocz
si konkurs na najlepszego
szefa, jednak jego rozwizanie
nie bdzie zalee od predys-

pozycji zawodowych kandyda-
tów. Olbrzymia firma WAR, któ-

rej szefowie zadecyduj kto

wygra, ogosia e konkurenci
walczy bd na ubitym polu,

sterujc wybranym jednym
z dziesiciu produkowanych
przez WAR robotów. W ten spo-
sób firma testujc swoje pro-

dukty, testuje te umiejtnoci
szybkiego decydowania i spry-

tu jakim musz wykaza si
w walce startujcy kandydaci.

2. Oprócz zwykych uderze
wykonywanych przy pocze-
niu klawisza kierunku z klawi-

szem „fire" rki lub nogi, mamy
jeszcze moliwo wykonywa-
nia „tajnych" ciosów - przypa-

da ich po trzy dla kadego ro-

bota. Zalet jest atwo ich

wykonywania.
3. Gatunek beat em up wy-

maga dynamiki rozgrywki, tak

te jest i w tej grze. Gdyby jed-

nak gracze zachowywali si pa-

sywnie autorzy wprowadzili ele-

ment „przyspieszajcy", który

zmusza do nerwowego biega-

nia po ringu (atakujcy samolo-
ty, wyskakujce kolce, itp).

4. Do wyboru mamy 10 robo-

tów i drugie tyle postaci je ob-

sugujcych. Zarówno przed-

stawiciele pierwszej jak i dru-

giej grupy s zrónicowani pod

Shadow
Fighter

1 . K>oya Mishuma, który by kie-

dy szlachetnym samurajem,
w wyniku podych knowa demona
Chronozona, stranika otchani,

sta si widmem, czowiekiem nie-

miertelnym, skazanym na wieczn
tuaczk. Jedyn jego nadziej jest



wzgldem umiejtnoci, wytrzy-

maoci, siy. Podczas walki

wane bdzie poczenie cech
czowieka i maszyny.

5. Grafika przyjemnie zrobio-

na, aczkolwiek mona mie zas-

trzeenia do troch niedopraco-
wanego ta. Animacje robotów
wykraczajce ponad przecitn.
Muzyka dziaa na uszy i oczy,

co tworzy nastrój walki na
mier i ycie.

6. „OMF 2097" jest jedn
z niewielu przedstawicielek walk
pomidzy robotami, jednak
w tej podgrupie mona uzna j
za jedn z lepszych - gównie
pod wzgldem grywalnoci.

EMILUS

Komputery: PC
Ocena: 80%

FOftCKD TO FEND FO«
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CMOOSC VOUR PILOT

kto. kto bdzie na tyle silny i zdol-

ny, aby pokona go i zabi w poje-

dynku. Kioya, zwany dzisiaj Sha-
dow Fighterem, organizuje co ro-

ku turniej, na który zjedaj si
wszyscy najlepsi wojownicy wia-
ta. Co roku ma nadziej na to, e
przybdzie ten. który go pokona
i zakoczy jego cikie ycie. Za-

daniem gracza bdzie wanie
przystpienie do turnieju, pokona-

nie wszystkich przeciwników i wal-

ka z Shadow Fighterem, aby go
na kocu pokona i otrzyma od
niego podzikowanie.

2. Zwyke ciosy, jak w kadej
grze z tego gatunku, uzyskujemy
wciskajc klawisz kierunku i „fire",

ale oprócz nich dostpnych jest od
trzech do piciu ciosów specjal-

nych bdcych jedn z dziewiciu
skomplikowanych kombinacji.

3. Podobnie do „Body Blows'

animacje czasami zwalniaj tem-

po walki, jednak dynamika jest na
dobrym poziomie.

4. Wojowników, których moe-
my wybra, jest 17 plus sam Sha
dow Fighter. Zrónicowani s pod
wzgldem dostpnych ciosów,

zasigu uderze jak i szybkoci
poruszania.

5. Graficznie zrobiona jest jak

na Amig wymienicie. adnie
wype^ one i animowane to. Pyn
na animacja, rónorodno syl-

wetek wojowników. Muzycznie
gra plasuje si w czoówce.

6. Gdyby zostaa wydana przed

„Body Blows", z pewnoci bya-
by czym nowym i wybitnym. Tak
jednak si nie stao w zwizku
z czym uznabym .Shadow Fig-

htera" po prostu za adniej .opa-

kowan" wersj „Body Blows^.

EMILUS

Komputery: Amiga
Ocena: 85%

1 . Na wstpie chciabym zazna-

czy, e nie jest pomyk znalezie-

nie si tutaj tej gry. „4D Sports Bo-

xing" jest przedstawicielk dwóch
gatunków: gry sportowej (boks) i bi-

jatyki. Mona si spiera o to, do
której naleaoby j zaliczy, jed-

nak ze wzgldu na posiadanie

wrcz fenomenalnych cech „bitew-

nych" uznaem j za penoprawn
gr gatunku beafem up.

Pod wzgldem fabuy nie wyró-
nia si od innych „boksów", w któ-

rych wcielajc si w posta debiu-

tujcego boksera musimy poprzez
walk sign wyyn zawodowego
boksu, zdobywajc tytu i pas
Championa. Za walk zdobywamy
pienidze bdce wykadni na-

szego sukcesu, natomiast treningi

przed kad walk rozbudowuj
nasze trzy wspóczynniki: szyb-

ko, si i wytrzymao.
2. Mamy dostpnych osiem kla-

sycznych ciosów bokserskich (sier-

powy, prosty, „w nery", „w brzuch",

itp) jak i kilka gestów obraliwych

(gesty Kozakiewicza, podskoki ra-

doci, salta).

3. Walki niemal tak samo emoc-
jonujce i dynamiczne jak rzeczy-

wiste. A al, e nie mona kopa...

4. Moemy wybra jednego
z szeciu gotowych bokserów lub

stworzy wasnego. Przeciwników

mamy 50, wszyscy zrónicowani

pod wzgldem poziomu, wspó-
czynników, wygldu zewntrznego,
wagi i dowiadczenia.

5. Grafika prezentuje si wy-
mienicie. Postacie stworzone zos-

tay przy uyciu obiektów wektoro-

wych, mimo e s kanciaste to jed-

nak ich pynne ruchy nadaj grze

dynamiki i rzeczywistej trójwymia-

rowoci. Muzyka przyjemna, nie

mczca pojawia si w kilku istot-

nych momentach (wygrana, przeg-

rana, itp). Dwiki uderze, miga-

4D Sports Boxing
jcych pici i gwa-
ru publicznoci

przyzwoite w peni

wspógrajce z gra-

fik.

6. Podczas gry

mamy pen moli-

wo odreagowa-
nia swoich brutal-

nych instynktów,

wszak lepiej robi
to na komputerze
ni w yciu (nau-

kowcy jednak si
spieraj). Warto
zagra, take po to,

by zobaczy jak

dobre gry robiono

w 1992 roku.

Komputery: PC AT, I

Amiga
Ocena: 90%
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Bardzo
dobra fabua, pikna

grafika, wymienita muzyka
i efekty dwikowe i nielinio-

wy scenariusz gry to ele-

menty za które nale si ol-

brzymie brawa, pochway
i nazwanie gry „HELL" gr roku -

wiem, troch za wczenie, ale nap-

rawd jest tego warta. Poczenie
wiata cyberpunk z siami nadprzy-

rodzonymi nie jest czym nowym,
ale w „Hellu" zrobione to zostao

wybitnie - no ju. wystarczy tych

pochwa. Nie bd si rozwodzi

nad opcjami, sterowaniem i ca t
niewan czci, o której mona
przeczyta w przetumaczonej na

jzyk polski instrukcji.

Akcja gry toczy si w roku 2095
w Waszyngtonie, który nie jest ju
stolic Stanów Zjednoczonych.

Miasto stao si miejscem, w
którym wiat demonów styka si ze

wiatem ludzkim. Za dnia miastem

rzdz ludzie z obupciowym impe-

ratorem Solene Soluxem, nato-

miast noc naley do wypezajcych
znikd demonów. Solux stoi te na

czele ortodoksyjnej partii Boa Wo-
la, której hasa s tak radykalne

i paranoiczne, e wyborcy którzy

na ni gosowali api si teraz za

gowy z przeraenia. Prawo wpro-

wadzone przez Soluxa wyranie
mówi o apaniu niewiernych

grzeszników i wrzucaniu ich za ka-

r do otchani piekielnych. Wszys-
tko jest kontrolowane przez partyj-

nych kolesiów z Boej Woli i przy-

dupasów Soluxa. Zwykli ludzie jak

zwykle s gnbieni i w zasadzie

nigdy nie wiadomo, kiedy do domu
wpadn siepacze Imperatora, aby

wykona rozkaz likwidacji. W takim

pooeniu znalaza si dwójka rz-

dowych agentów ARC (Zwalczania

Sztucznej Rzeczywistoci): Gideon

Eshanti (mczyzna) i Rachel Bra-

que (kobieta) - wanie oni s
gównymi bohaterami.

Pewnej nocy do ich domu wkro-

czy oddzia likwidacyjny i tylko dzi-

ki przypadkowi i wybitnym zdolno-

ciom obojgu udao si uj z y-
ciem. Jednak przygoda dopiero si
w tym momencie zacza. W grze

trzeba bdzie znale odpowied
na pytania: dlaczego rzd wyda
rozkaz likwidacji swoich dwóch naj-

lepszych agentów, i co si w ogóle

dzieje? Gr rozpoczynamy
w mieszkaniu znajomego hackera

Dantego, który majc dug wdzicz-
noci ukrywa naszych bohaterów.

Ci co uwielbiaj rozwizywa te-

go typu zagadki bd zauroczeni

gr - ja byem i serdecznie j pole-

cam. Dla tych, co si „zacili" lub

chc po prostu gr przej podaj
sposób na dotarcie do koca krok

po kroku. Jednak nie naley zapo-

mina, e jest to jeden z wielu spo-

sobów na zakoczenie gry w zwiz-
ku z czym jedno jej ukoczenie nie

oznacza koca zabawy. A teraz ju
czysta elektroniczna prawda...

PO KABLU DO KBKA
W mieszkaniu pogadaj z Dante

i zabierz klucz lecy na stole

z komputerem. Nastpnie pojed
na ma pogawdk do kapitana

Jerseya (George Town), od którego

wycignij wszys-

tkie moliwe infor-

macje (i Scrub

List). Do klubu

(Foggy Bottom)

dostaniesz si po
uprzejmej rozmo-

wie ze stranikiem

za drzwiami -

haso bezczelnie

widnieje na plaka-

cie pod wizjerem,

jest nim SESAME.
Wewntrz musisz sta si namolny
i zaczepi kadego. Wszystkich

ochotników wciel do swojej druyny.

Za schodami znajduj si drzwi do
gabinetu pana Piknisia. Twojego

kolejnego rozmówcy. Jednak zanim

dojdzie do konwersacji, bdziesz
musia zagadn czarciego sug
Abonidesa. który czai si w rogu ga-

binetu. Jako sowo przywoujce
podaj dziwny wyraz usyszany pod-

czas rozmowy z Kween Chaos:

CONDEMNATION. Argumentacyj-

ne zagrywki przyzwanego pana
Piknisia zmusz Ci do podjcia

propozycji nie do odrzucenia: uda-

nia si do Pieka. Po efektownej

podróy znajdziesz si na miejscu.

Rozejrzyj si uwanie, równocze-
nie wypychajc kieszenie wszelk
znalezion broni. W ten sposób
zmilitaryzowany udaj si na prawo,

gdzie oddaj kilka „ostrzegawczych"

strzaów w gow i brzuch demona
Sanguinariusa. Zadanie wykonane,

czas wróci na Ziemi.

Odwiedziny przyjaciela w radiu

(The Mail: Voice of God Radio) nie

przynios Ci moe wiele informacji,

ale warto mie kogo yczliwego

w mediach. Ot, wpadnij i pogadaj.

Komputery mog le wpyn na

modego czowieka, przekonasz si
o tym rozmawiajc z dwoma osoba-

mi w Judicary Square: Phreakbeats

Hangout. T wiadomoci podziel

si z Oscarem Drexlerem, przeby-

wajcym w swoim mieszkaniu na
McPherson Square.

Przecznic dalej natkniesz si
na siedziby dwóch gangów. Bd
uprzejmy, elokwentny, a przede

wszystkim rozmowny i to wszystko.

Komiks, na którym zaley Gracie

Lovell. zdobdziesz w ksigarni

w Chinatown - kod niszczcy wirus

Locust to: IMPERATOR. Pienidze
„nabije" Ci Phrachie, pod warun-

kiem e zgodzisz si na urucho-

mienie RAP-a.

W sklepie z cybernetyk na

McPherson Square znajdziesz mie-

dziany drut i okazj do porozmawia-

nia z dr Clean - przyjmij jej ofert,

w ten sposób wszczep wamaniowy
stanie si Twoj wasnoci.
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W Chinatown musisz odszuka
Aldousa Xenona. który wykazujc
si niesychan wrcz wiedz tech-

niczn zaproponuje Ci pewne zada-

nie - jak zwykle nie do odrzucenia.

Pentagon to kolejne miejsce, które

naley odwiedzi. Aby dosta si do

garau wykorzystaj podrabialskie

zdolnoci Sophie Bene na pustej

przepustce i tak

spreparowan po-

ka stranikowi

przy wejciu - dro-

ga stanie otworem.

Zanim zamontu-

jesz pod limuzyn
imperatora urz-
dzenie-niespo-
dziank warto poz-

by si niewygod-

nych wiadków.
Z dyspozytorni,

przy wejciu do
garau (gociu na lewo od stra-

nika), za-

^^(ii
_r mów wez-

w a n i e

osoby, któ-

rej imi
i nazwisko

widnieje
na skrzyn-

ce ze nia-

daniem
(JO BOYLE) - czas na sabota! Po
wykonaniu zadania naley powa-
nie porozmawia ze zleceniodawc

Aldousem Xenonem, który wyle
nas na rozmow z pani Senator

Burr w Ambasadzie Brytyjskiej (Du-

pont Circle). Przed rozmow z pani
Burr pomów z Derekiem Literati,

który stoi w korytarzu - póniej

wybierz drzwi na lewo.

Wró do Pentagonu, ale tym ra-

zem z recepcji po ciekawej rozmo-

wie z panienk udaj si do pokoju

generaa Manginiego. Ten, który

siedzi w fotelu, moe Ci si wyda
znajom osob i nie bez powodu.

Wszak jest to ten sam zniszczony

przez Ciebie demon Sanguinarius,

który przedstawi swoj wersj wy-

darze - przyjmij propozycj wy-

cieczki do Pieka. Zakadniczk
Krystal Getty uwolnisz uywajc
piekielnego ostrza (heli blade), po-

tem wró na Ziemi.

Udaj si do Federal Triangle:

Trangression Entrance. gdzie uy-
wajc wszczepu wamaniowego
(lockpick implant) wejdziesz do biu-

ra. Kartka z notatnika odpowiednio

porysowana oówkiem wyjawi haso
do komputera (GOD'S JUSTICE).

Po uruchomieniu komputera i wstu-

kaniu hasa zdobdziesz dostp do

szeregu danych. Przeczytaj je

wszystkie uwanie, gdy zawartes
w nich informacje potrzebne do zro-

zumienia caej sytuacji. Niektóre ob-

szary wymagaj znajomoci kodu

dostpu, oto one: Citizens Freedom
Front (FOGGY BOTTOM), Night Of

The Titans (HELL PIT), Fringe Ope-
rations (DEAN STERLING).
W biurze (Capitol South: Gnos-

tic's Office) porozmawiaj z: profeso-

rem Coronarym, Wickershamem
Dodge i Daniel. Teraz przetranspor-

tuj si do czci miasta George-

town: Psionic League Headguar-

ters. Wejd przez drzwi na wprost

i zagadnij Suzy Toast. Lokacja (Wa-

tergate: Eschatology, Inc. Offices)

interesuje Ci ze wzgldu na osoby

Herculesa Rue Des Couersa
i Christy Abraxis - wycignij od nich

potrzebne informacje.

Po rozmowie z technikiem w Re-

currection Unlimited na Arlington

przejd przez drzwi i przystp do

trudnego zadania przedarcia si
przez korytarz najeony systemami

bezpieczestwa. Musisz dotrze
do drugiego koca korytarza. Pa-

mitaj aby przedtem zapisa stan

gry. w razie czego bdziesz móg
powtórzy prób. Bdc na miej-

scu rozpocznij przeszukiwania,

z pewnoci w ich trakcie natkniesz

si na ciao z aciskimi napisami

na klatce piersiowej - przypatrz si
im uwanie.

Przebij si przez pliki osobiste. Na
zewntrz pomów z Christopherem,

któremu wyjaw kim naprawd jest

Dolph - póniej porozmawiaj

z Chastity Bene.

Udaj si do Suzy Toast, która

przerobi Ci (Collector Unit).

W schronisku na Foggy Bottom

(Asylum Waiting Area) porozmawiaj

z ludmi i przejd do nastpnego
pokoju. Tutaj Twoim zadaniem b-
dzie uycie (Collector Unit) na lu-

dziach w nim si znajdujcych - mo-
esz z nimi wczeniej porozmawia.

W knajpie (UEnfant Plaa: Fit-

zgerald's Speakeasy) we butelk

piwa z baru i porozmawiaj z siedz-

cym samotnie w rogu Milwaukee

Jackiem. Przy barze siedzi Twój

drugi rozmówca, Splits Magnola.

Poproszony o zrobienie troch dy-

mu rzu butelk piwa w telewizor.

Kolejnym miejscem Twojej tuacz-

ki jest Centrum Federalne SW (Fe-

deral Center SW: New Corporeal

Biologics). Tutaj przeszukaj wszys-

tko uwanie i upewnij si. e masz
ze sob: elektromagnes (Elektro-

magnet), ma i du zlewk (Bea-

ker). Posiadajc te przedmioty uyj
zdolnoci komponowania (Rig Skill)

na miedzianych rurkach (Copper

Tubings) i w ten sposób uzyskasz

aparat destylacyjny. Wycignij
z Brewera wszystkie informaqe.

Musisz odnale Capitol South

i tutaj wej do budynku Me-
niaTs World. Z lodówki we butelk

piwa i uyj jej z proszkiem nasen-

nym - zrób to w plecaku (lnventory)

Stevena. Porozmawiaj z Mickiem,

tak aby wycign od niego jak naj-

wicej informacji i wó wczeniej

przygotowane piwo z powrotem do

lodówki. Jeszcze chwila cierpliwo-

ci i Mick zapadnie w sen. Zabierz

(Collector Unit).

W alei gangów (Gang Alley)

przeka aparat destylacyjny Lan-

guo. a w zamian wycignij od niego

kilka znaczcych informacji. Poroz-

mawiaj z pani Electric Sex i daj jej

klucz do mieszkania Dantego -

w trakcie rozmowy zanotuj wypo-

wiedziany przez ni wyraz. W poko-

ju Dolpha Van Itteya wcz kompu-
ter i wpisz haso: BLOODNET.

Ponownie pogadaj ze Splitsem

i wciel go do druyny, wyrzucajc
wczeniej Scuba Stevensa.

Znowu wró na ma pogawdk
z Suzy Toast. Nastpnie w biurze

Deana Sterlinga porozmawiaj z nim

samym. Na Union Station w studiu

pornograficznym Asmodeusa po-

rozmawiaj z: panienk Grind Do-

ve, demonem Rutterkindem i sa-

mym Asmodeusem. Po zmianie

otoczenia znowu zaczep tego ostat-

niego. Gdy ju wrócisz do rzeczy-

wistoci przedyskutuj pewne spra-

wy z Deanem Steringiem i podnie
z podogi (Psychopomp Unit).

Skieruj si do mieszkania Dante-

go, gdzie po krótkiej rozmowie uyj
na sobie (Psychopomp Unit) i wy-

bierz adres: GARAGE. Tutaj wy-

mie kilka inteligentnych dwików
z Deepthroat.

W pokoju (UEnfant Plaa: Col-

lector^ Room) uyj elektromagnesu

na pergaminie znajdujcym si
w rogu. Kolejny ju raz bdziesz
musia uda si do biura profesora

Coronan/ego, aby porozmawia
z nim i Daniel. Przeczytaj notatk

lec na komputerze. Porozma-

wiaj jeszcze raz z profesorem.

Udaj si do ambasady brytyjskiej,

gdzie w pokoju (na prawo od wej-

cia) przebywa pani senator Burr

i jej asystentka Katerina Goertz -

m



porozmawiaj z obiema. Uyj (Psy-

chopomp Unit) na sobie i przejd do
lokacji: CHARON. Jak ju dotrzesz

na miejsce pogadaj z przewoni-

kiem. Teraz kolejno co zrobi
w poszczególnych lokacjach.

- Beautifufs Hostage Hellpit - za-

bierz ze stou Steel Cover i kufel pi-

wa. Napenij kufel kwasem z kota.

- The Heli Zoo - we kij, soik ar-
cia, (Floating Beast), wiadro wody
ze Styxu i klucz do Zoo. Pogadaj

z obiema istotami. Uyj soik na

Machalusie, nastpnie uyj klucza

na klatce.

- The Wall of Flame Hellpit - zaga-

daj do Prudence Alala. po czym
umie (Steel Cover) na otworze,

z którego wydobywa si para. Sta
na przykrywie i czekaj.

- The Heli Ice Field - uyj (Floating

Beast) na sobie aby zbliy si do
lodowego bloku. Teraz wylej na blok

wiadro wody ze Styxu.

- The Heli Musie Room - rozmów
si z Alice Trenton. Aby j uwolni,

bdziesz musia odnale wszys-

tkie brakujce litery w nastpuj-
cym wierszu:

„Murder the dumb,
Tortur the meek
with the scent of death

and the gnashing of teeth"

Odpowied prawidowa to:

B EC AG.
- The Heli Dentist Office - zajmij

demona rozmow, podczas której

uwanie obserwuj, co ten robi. Uyj
(Nerve Gas Cartridge) na (N02
Tank). Zabierz „N02" cartridge

i wierto dentystyczne.

- The Ratroom - Pogadaj z Dingo

Tuckerem i uyj „NO2" cartridge na

rurach.

Teraz z powrotem na Ziemi czas

odwiedzi biuro pana Piknisia.

Porozmawiaj z gangsterem, albo

nawet jeli chcesz z samym Pikni-

siem, ale nie bierz jego gowy. We
kij bilardowy ze stou. Odpowiedzi
na zagadk jest: E3 D9 E8.

W radiu podaj swojemu znajome-

mu Nickowi Cannonowi (Mr Beauti-

ful's DAT) - odegra to dla Ciebie.

uwanie wic suchaj.

Wró do mieszkania

Dante i pogadaj z nim.

Uyj po raz kolejny Psy-

chopomp Unit wcho-
dzc pod adres: GARA-
GE. Rozmów si z De-

epthroat.

Teraz musisz uda si do biura

(Federal Triangle: Bureau of Re-

cords) pana Calcutty i pani Stinson

- podyskutuj z nimi troch. W wypo-

wiedzi pani Stinson znajdziesz pod-

powied do odgadnicia hasa dos-

tpu. Pamitasz biuro, w którym

sta komputer z mas informacji?

Tam te musisz si uda. Drzwi ot-

worzysz wszczepem wamanio-
wym. Przejrzyj obszar Government
Operations/Massimo Eddy - wpisz

haso: TRIANGLE. Uyj zdolnoci

faszerskich Bene na (Credentials

Templete). Wró do pana Calcutta

i wygarnij mu co nieco od siebie.

Na Arlington w pokoju straników

wykorzystaj zdolnoci psioniczne

na ochroniarzach i wejd do nas-

tpnego pokoju. Kijem bilardowym

uderz w lamp znajdujc si obok
pantery. Przejd przez drzwi i po-

rozmawiaj z Massimo Eddym.
W ambasadzie brytyjskiej poroz-

mawiaj z Katerin Goertz, która po-

winna powiedzie co o zakadni-

kach. Jeeli nic nie powie, to poa
troch po miecie i wró znowu.

Uywajc (Psychopomp Unit) prze-

nie si pod adres: CHARON. Zno-

wu wymieni lokacje w Piekle.

- The Belly of The Beast - poroz-

mawiaj z Thelm Bay Chesapeake.

We i przypasuj do siebie kamie
i ko udow.
- The Abyss - pogadaj z Jeremym
Verdim i Gackiem. Uyj kufla z kwa-

sem na piekielnym ostrzu. Daj Gac-
kowi kufel kwasu, a w zamian otrzy-

masz kube smoy.
Znowu znane ju biuro z kompu-

terem. Drzwi wytrychem, haso i ju
przegldamy obszar Government
Operations/Night of Re-Entom-
bment - kodami dostpu s: JERE-
MY VERDI i GESTICULATE.

BnDBnm

Znowu bdziesz musia dosta
si na rozmow do Deepthroat -

tak samo jak poprzednio.

W recepcji Pentagonu popro
o skierowanie Ci do biura Thoma-
sa Meaculpa. Odpowiedziami na
pytania s: Sorrow, Decking Unit,

Wealth, Los Angeles. Jak ju do-

wiesz si wystarczajco duo na te-

mat pana Thomasa, wró do recep-

cji i popro o skierowanie Ci do
wizienia (Pentagon Jail). Na stra-

nika dobry jest granat EMP, na cel
- mini bomby.

W ambasadzie znowu rozmowa
z pani senator Burr i Jeremym Ver-

dim, któremu wrcz notk z mate-

matycznymi symbolami od Massi-

mo - zapytaj go, co o niej myli.

Wycignij od Kateriny Goertz infor-

macje na temat zakadników. Teraz

znowu tuaczka po Piekle.

- The Heli Steel Mili - porozmawiaj

z Brett Carew i uyj kija na cz-
ciach.

- Hell's Desert - pogadaj z Walke-

rem Dashem i Atroxiasem, po czym
uyj wierta dentystycznego na soi-

ku z wod.
- The Heli Schoolroom - wypytaj

0 wszystko Randala Singha

1 Mr. Maledictum. Odpowiedzi na
zagadki to: Des Moines Iowa. Little

Rock Arkansas. Helena Montana.
- Mephisto's Throne Room - za-

czep Mephisto i zabij go - jako tro-

feum zabierz jego rk.
- Belzebub's Throne Room - zanim

go zaatakujesz wylej na podog
kube smoy. Po zabiciu czarciego

syna zabierz jego

skrzydo.
- Belial's Throne Ro-

om - na pododze uyj
adunku wybuchowe-
go (obok wieccego

HELL:
CYBERNETYCZNY THRILLER
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obszaru). Pokonaj piekielnika i za-

bierz jego medalion.

- Cerberus's Lair - przejd przez

drzwi naprzeciwko. Poczekaj, a de-

mon sobie pójdzie i podnie z podo-
gi pdzel. Uyj go na bramie Szata-

na, aby namalowa na niej zdanie:

GOD IS DEAD. Teraz przejd przez

bram i zabij samego Szatana.

Czas wróci na Ziemi. Poroz-

mawiaj z senator Burr i jej asysten-

tk Kasi. Za pomoc Psychopomp
Unit przenie Rachel pod adres

SPAWNER.
W recepcji Pentagonu pojawisz

si automatycznie. Popro o skiero-

wanie Ci do pokoju Pneumatic De-

livery Room. Bdc na miejscu we
jedn z rurek lec na ziemi i wó
do niej bomb gazow. Porozma-

wiaj z Jate, po czym wrcz jej przy-

gotowan wczeniej rurk. Wpisz
adres MIRACULUM SEPULCU-
RUM. Znowu wró do recepcjonis-

tki i popro o przetransportowanie

Ci do kaplicy (Pentagon Chapel).

Gdy ju bdziesz na miejscu

podnie z podogi wieczk i zapal

kolejno wiece (liczc od lewej stro-

ny): 6, 3, 1 , 4, 7. 2, 5, 10, 8, 9. Teraz

ju tylko naley zabi Solene Solu-

xa, wej przez otwór, przez który

przyby Solux i uy (Heli bud disk)

na piekielnym komputerze...

NEUROMANCER



TOP SISCRIS7
CAUL OF
CTHULHU

Sandy Petersen & Lynn Willis

Zapewne wikszo mioni-
ków fantastyki i horroru zna Lo-

vecrafta. Tym, którzy nic nie wie-

dz na temat twórczoci i osoby

tego pana powiem tylko tyle, e
znaczna cz krytyków uwaa
go za najwaniejszego twórc
horroru XX wieku. Lovecraft

wymyli wasn mitologi,

bóstwa i histori wiata, po czym
konsekwentnie opisywa je w opo-

wiadaniach i nowelach. Niby nic

nowego, ale w przeciwiestwie

do wikszoci utworów literac-

kich tego typu, jego twórczo
charakteryzowaa si tym tajem-

niczym czym, co sprawia, e
w sumie dose kiepski pisarz

(a takim wanie Lovecraft by)
zapisa si na stae w pamici
czytelników.

Zapaleni dojstikarze mieli

okazj zetkn si z kilkoma

grami, które w mniej lub bardziej

bezporedni sposób nawizyway do mitów Wielkiego

Cthulhu - oficjalnie ukazay si, na razie, jedynie dwie

gry komputerowe, wykorzystujce motywy z jego twór-

czoci (Day of the Comet i Prisoner of the Ice), istniej

te inne, w których przewijaj si wtki z jego ksiek,
takie jak seria Alone in the Dark. Jak si ostatnio

dowiedziaem ma pojawi si równie kolejna „oficjalna

gra" ^Cultof Cthulhu.

Kto mógby zapyta, co to wszystko ma wspólnego

z grami fabularnymi i rubryk MiM w Top Secret? Otó
ma, i to cakiem sporo. Tak si bowiem skada, e na pod-

stawie stworzonej przez „samotnika z Providence"

mitologii, napisano jedn z najlepszych gier RPG - ,.(>///

of Cthulhu ", co na jzyk nadwilaski tumaczy si jako

..Zew Cthulhu**.

Bohaterowie tej gry walcz z potnymi istotami, które

niegdy rzdziy Ziemi - niektóre z nich dotrway do
dzisiejszych czasów, inne zasny lub zostay unicest-

wione na skutek jakiego kosmicznego kataklizmu,

wojny, bd niepomylnej koniunkcji gwiazd. Na Ziemi

aktywni pozostaj jednak ich wyznawcy, obce, pozaziem-

skie rasy i pomniejsze stwory. Badacze, bo tak w „Ca// of
Cthulhu" okrela si bohaterów, w miar swoich moli-
woci staraj si im przeciwstawia, zajmowa przejawa-

mi ich dziaalnoci na ziemi. Jak si okazuje, wikszo
niewyjanionych zjawisk jest rezultatem knowa sug
Dawnych Bogów. Planuj oni powrót swych panów, chc
oczyci planet z ludzi po to, by znów rozlegy si pie-

wy ku czci Cthulhu i Nyarlothepa, rytuay chwalce

© CALL Of \
CJHULH{j

Horror Roleploying in the Worids of H.P. Lovecrof1

II

Tssathogu, krwawe obrzdy ku

czci Ojca Dagona i Matki Hydry.

Rzecz jasna, przeciwstawianie si
dziaalnoci wysanników Starych

Bogów jest niebezpieczne - bada-

czom grozi obd, wikszoci
z wystpujcych w tej grze „pot-

worów" nie sposób si pozby
przy uyciu konwencjonalnej

broni (funkcjonuje nawet powied-

zonko, e jeli rozlegaj si
strzay, to ju po druynie), nie

znajduj oni zrozumienia u wadz.

O wartoci tej gry decyduje jed-

nak co zupenie innego - kady,
kto czyta opowiadania Lovecraf-

ta wie, jak nastrojowe i pene gro-

zy s stronice jego prozy. Auto-

rom „Cali of Cthulhu" doskonale

udao si odda nastrój, którym s
przesiknite jego utwory. Nie-

wtpliwie maj na to wpyw za-

sady gry, które bardzo dobrze od-

daj szalestwo, ogarniajce stop-

niowo badaczy. W „Cali of Cthulhu eho zabrzmi to

paradoksalnie, im lepszy bohater, tym atwiej mu oszale,

bd te zgin! Przyczyna tego jest taka, e kadora-

zowe spotkanie z przedstawicielami mitologii Cthulhu,

oprócz zwikszenia zasobu wiedzy badaczy o nich, niesie

ze sob niezwykle realne zagroenie dla sabych umy-
sów ludzkich. Ludzie po prostu nie s w stanie zaakcep-

towa tej wiedzy.

Dla mioników Lovecrafta i gry „CoC" mam dobr wia-

domo. We wrzeniu 1995 roku firma MAG wyda polsk

wersj tej gry. Wszystkich, którzy s tym zainteresowani

odsyam do najnowszego numeru „Magii i Miecza".

Na koniec jeszcze

art o tej grze.

Pytanie: ilu boha-

terów gry „Cali of

Cthulhu" potrzeba do

wymiany arówki?

Odpowiedzi s
dwie:

Po pierwsze: wszy-

stkich - NIGDY nie

dziel druyny.

Po drugie: kied\

zganie wiato, jest

ju za póno na

cokolwiek.
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wiecie,- gdzie pod 1

obraa si w zaboje

'A 1

obraa si w zabójc. Jego zadaniem bdzie zamordowanie sied

miu ludzi, tworzcych siec snów zwan ..DREAM WEB". Gówny

przez zo i teraz, aby j ponownie odwiea musisz zlikwidowa
wszystkie jej wzy (siedem ohar). W ten sposób zostanie rozerwa-
na i na nowo zczona, ale ju w czystej formie. Cala gra jest ut-

rzymana w tajemniczym i psychodelicznym nastroju: muzyka, gra-

fika, akcja, dziennik Ryana. wszystko po to, bymy mogli poczu
niesamowity klimat i zagbi si w wymylonym wiecie. Ze
wzgldu na mocne^tfsenia (brutalne sceny& ijuy stopie ^rea-
lizmu" specjalnie budowanego przez autorów gry, polecabym j
przede wszystkim dorosym odbiorcom - szczególnie mionicy
psychologicznych-thrillerów powinni j doceni.
Technicznie gra jest przygodówk o wtku psychologiczno-kry-

minalnym. Widok mamy „z góry", skd widzimy posta naszego
bohatera i aktualn lokacj. Za pomoc myszy obsugujemy
wszystkie komendy, jak podnoszenie, uywanie, itp. Myl, e wys-
tarczy ju tych dywagacji, reszt zobaczycie sami grajc, a teraz

dla tych, co chc zagra w gr tak, jakby czytali ksik - sposób
przejcia gry.

...ale czy to naprawd by
sen? Niezwykle realistyczny

i przeraajcy zarazem. Nie mia-

em wyboru. Musiaem wykona
to zadanie, wic wstaem i ubra-

em si. Ze stolika zabraem por-

tfel i poegnaem si z Eden.

Wychodzc zajrzaem do mikro-

falówki, jednak zamiast pizzy

znalazem tam may, byszczcy
kluczyk. Wind zjechaem na
parter. W garau nawin mi si
pod rk klucz francuski i ru-
bokrt. Postanowiem zajrze do
domu [kod: 5106]. Wewntrz
podniosem catridge z prowoku-
jcym napisem „Important ". Od-
paliem NetWork system i przej-

rzaem informacje na nim zawar-

te [LOGONRYAN; PASSWORD:
BLACK DRAGON; LIST CAR-
TRIDGE; READ PRIVATE;EXIT].

Opuszczajc mury mojej ka-

walerki zabraem kubek i nó -

w kocu jako przyszy morderca
musz mie jak bro. Teraz

swoje kroki skierowaem do ba-

ru, który jak si okazao po roz-

mowie z jego szefem, BYL mo-
im miejscem pracy. Na szcz-
cie Sparky okaza si „ludzki"

i odpali mi moj zaleg pensj.
Napakowany go obok wyra-
nie da mi do zrozumienia, e
nie yczy sobie mojego towa-

rzystwa. Pojechaem wic do
kumpla z piaskownicy - Luisa.

Moe on mi poradzi jak zdoby
bro? Przed jego mieszkaniem
przeyem szok. Otó banda
nieokieznanych bandziorów
odwaya si obrobi mnie
z moich jedynych Reeboków.
Na dzwonek nikt nie odpowia-
da, wiec wszedem do Luisa

bez zaproszenia [kod: 5238].

Jak si za chwil okazao do-

mownik nie móg otworzy, po-

niewa wanie spokojnie sie-

dzia w toalecie. Jako dobry
kumpel wyjawi mi nazwisko
pewnego agenta, u którego b-
d móg tanio zakupi bro. Wy-
chodzc z WC zwinem par
trampek lecych na pododze.
Na szafce w maym pudeku
znalazem kart czonka klubu

bilardowego. Teraz udaem si
do hali bilardowej, gdzie odna-
lazem pokój Mr. Silvermana
[kod:5222]. Po krótkiej rozmo-
wie zapaciem i staem si
wacicielem wspaniaego guna.

Majc wszystko, co niezbd-
ne do wykonania zadania, zna-

lazem si w hotelu. Po zaatwie-

niu formalnoci dotyczcych
wynajcia pokoju otrzymaem
kart-klucz, której uyem
w windzie. Na pitrze wyjtkowo
zainteresowaem si punktem
przeciwpoarowym, z którego

wydobyem siekier. Po powro-
cie do windy otworzyem noem
panel kontrolny i przeciem zie-

lony kabelek. Chcc odpocz
oparem si o dwigni i otwo-

rzyem wyjcie na dach. Posta-

nowiem z tego skorzysta. Na
kolejnym pitrze do otwarcia

drzwi posuya mi siekiera.

Wszedem do apartamentu
a tam... niespodzianka. Dwóch



uzbrojonych po zby drabów.
Nie zastanawiajc si ani chwili

wbiem toporek w gorcy
i mikki mózg jednego z nich,

drugiego potraktowaem pisto-

letem. Udaem si do nastpne-
go apartamentu, gdzie wanie
mój pacjent korzysta z ycia
najlepiej, jak tylko mona. Pa-

nienka lekkich obyczajów wyka-
zaa si wspaniaym refleksem

i ju za chwil siedziaa pod ó-
kiem, inaczej byo z jej klientem,

który zdy tylko okry to, co
mia najcenniejszego. Nie cze-

kaem - nacisnem spust, krew
zachlapaa tapet na cianach.
Zostaem przeniesiony do

Dreamweb. Po rozmowie z mni-

chem udaem si mrocznym ko-

rytarzem i na jednych z kamien-

nych drzwi pooyem swe do-
nie. W kolejnym pomieszczeniu
przyda si wreszcie zoty klu-

IWpp^leziony w ijj^ofgfDpce.
Cos strzelio, cos upno
I z powrotem byem w miecie.

Udaem si do mieszkania
i w NetWork przeczytaem, co
si wydarzyo w czasie mojej

nieobecnoci [LIST; LIST NEW-
SNET; READ TVSPECIAL; EXIT].

Po tej dozie informacji postano-

wiem zwiedzi studio telewizyj-

ne. Wejcie tarasoway cia-
rówki, wic udaem si na tyy
budynku. Stranik okaza si
strasznym subist. wic nawet
nie mrugnem widzc jedno

z jego oczu spywajce po cia-
nie po celnym strzale w jego

gow. Teraz wystarczyo przez

rozbit szyb sign do panelu

sterowania, aby droga do studia

stana otworem. Zaraz po wej-

ciu znalazem pod gazet
klucz-przepustk. który si przy-

da przy otworzeniu drzwi do po-

koju obok. Bdc w owym po-

mieszczeniu otworzyem ru-
bokrtem metalow puszk i wy-
dobyem z niej zielony bezpiecz-

nik. Rozejrzaem si troch po
studiu i odnalazem drabin pro-

wadzc bezporednio na plan.

Gdy ju tam byem, zamieniem
czerwony bezpiecznik z panelu

sterowniczego ze znalezionym

wczeniej. Teraz nacisnem od-

powiedni przycisk i... Nigdy nie

zapomn odgosu miadonych
tkanek mini ludzkich i wycis-

kanej z ttnic krwi.

Nie byo dla mnie zaskocze-

niem, kiedy ponownie znalaz-

em si w Dreamweb. Tam po
otrzymaniu wskazówek o kolej-

nej ofierze opuciem towarzys-

two druidów. Zgodnie z polece-

niem zaopatrzyem si w krysz-

ta, który by na kocu koryta-

rza. Odnalazem odpowiednie
wrota i tak jak poprzednio wró-

ciem do rzeczywistoci. Przy-

pomniaem sobie o mojej dziew-

czynie i postanowiem j odwie-

dzi [kod:2865]. Kiedy wszed-
em wanie braa kpiel. Zamie-

niem z ni kilka zda i poszed-

em do sypialni. Pod bluzk le-

a notebook. Kilkakrotne uy-
cie klawisza „P" spowodowao
odnalezienie przeze mnie adre-

su firmy kolejnej .ofiary. Za kil^a

minut' byem ju w Sartafl I

dustries [kod: 7833). W wielkiej

sali sta równie wielki komputer,

który kontrolowa drzwi windy.

Nie miaem wyboru musiaem
posa pocisk prosto w scalaki

maszyny. Przynajmniej obyo
si bez krwi, lecz nie na dugo.
Gdy wjechaem wind na pitro,

moje oczy ujrzay dwóch fraje-

rów celujcych prosto we mnie.

Nie daem na siebie czeka.
Przypominajc sobie sowa
mnicha o cudownej mocy krysz-

tau, wyjem wspaniay kamie,
który wtopi si w moje donie.

Teraz nic mnie nie mogo pow-
strzyma. Biegnc po trupach

trudno mi byo uwierzy, e cia-

o czowieka mona tak atwo
rozerwa. W biegu podniosem
neseser i zabraem z niego do-

kumenty. Wbiegem na schody,

a po nich na dach. Tam wyjem
pistolet, wycelowaem i strzeli-

em z doskonaym skutkiem. Je-

den z kawaków blachy o may
wos nie pozbawi mnie gowy...

Lochy Dreamweb zaczynay
mi si ju powoli podoba, po-

egnaem mnicha i w wiadomy
ju wam sposób wróciem do
miasta. Tym razem rzucio mnie
na jaki parking. W jego zachod-
niej czci staa ciarówka,
z której poyczyem sobie og-

romne noyce do cicia drutu.

Po tej czynnoci postanowiem
si zapozna ze zdobytymi do-

kumentami. Tam znalazem ko-

lejne adresy. Po przybyciu do
Chapel House spotkaem upier-

dliwego policjanta, który za ad-
ne skarby nie chcia wpuci
mnie do rodka. Mam szacunek
dla wadzy, wic darowaem mu
ycie. Przeskoczyem przez mur
i w ten sposób dotarem do bu-

dynku. W zgliszczach odnalaz-

em cartridge, z którym natych-

miast pojechaem do domu
w celach czysto ciekawskich

ILOfiON BEflflE BA?--
SWÓRD.SEPTIMUS; LISTAR
TRIDGE; READ BRIEF; EXfT).

Zawsze chciaem zwiedzi sta-

ry koció na obrzeach miasta.

Niezwocznie si tam udaem,
lecz na razie po przeciciu noy-
cami kraty pojechaem do Boat

House. Schodzc po schodkach
zawadziem o porcz, któr oda-
maem (jeszcze kto porwie so-

bie o ni ubranie). Do garnuszka
nabraem wody i podszedem bli-

ej budynku. W piasku znalaz-

em skrzynk z systemem alar-

mowym. Jej wieko oderwaem
odaman porcz, reszt wyko-
naa woda z kubka. Przeszedem
przez dziur w ogrodzeniu
i przez okno przedostaem si do
rodka. Widok by okropny. Ko-

bieta z wyrwanymi nogami pop-

rosia mnie o miosierdzie. Jake
mogem jej odmówi. Pozbawi-

em mojego pistoletu jednego

naboju...

„To znowu ty staruszku?
Mylaem, e ju ci wicej nie

zobacz". Opuciem Dream-
web i po kilku minu-——| tach dotarem do sta-

rego kocioa. Na
rodku lea okazay
szkielet, z którego naj-

bardziej spodobaa mi
- si do z piercie-

niem. Z otarza zdj-
em obrus oraz oba
lichtarze. W zagbie-
niu pooyem kocis-
t do i odsunem
pyt. Powstao przej-

cie, w które natych-

miast wskoczyem.
Dobrze, e nie przyty-

em. Boj si nawet
pomyle, co by byo,
gdybym si tam zakli-

nowa. Znalazem si
J w maej sali sam na

sam z truposzem w krypcie. Od-
sunem wieko grobu. „Jak tam,

panie, czy nie rozbolay ci kos-

teczki?' Zabraem sztylet, ka-

mie i trzy diamenty, z czego je-

den lea w wazie. Nastpnie
uoyem je w odpowiednim
miejscu na pododze i otworzy-

em przejcie dalej. Znajdowane
tu i ówdzie kamienie skrztnie

chowaem do kieszeni, w na-

dziei ich przyszego wykorzys-

tania. Troch dalej natknem
si na ciekaw ukadank, dzi-
ki której udao mi si otworzy
krat uniemoliwiajc dalsz
wdrówk. Do znalezionego wa-

gonika woyem osiem kamieni

i pchnem go wprost na cia-
n. Energia kinetyczna zrobia

swoje wybijajc w murze dziur,

a ja mogem przej dalej. Po
kilku chwilach dotarem do ol-

brzymiej dziury zalanej krwi.
Obok znalazem zejcie w dó,
z którego skorzystaem. Gdzie

ja jestem? To chyba stacja met-

ra. Zeskoczyem na tory i idc
tunelem na pónoc dotarem do
kolejnego ..klienta". Nie rzuci-

em si na niego z broni, lecz

jak czowiek z czowiekiem po-

gawdziem z nim troch. I to

by mój bd! W najmniej spo-

dziewanej chwili rozmówca rzu-

ci si na mnie z noem. ..Jesz-

cze mi ycie mie" krzyknem
wybiegajc na tory. Przylgnem
do muru, wanie nadjechao
metro. Mój przeladowca zgin
mierci przejechanego kota.

I to ju wszystko, co chciaem
wam przekaza drogie dziatki.

Teraz dajcie mi troch odpo-
cz. Id na spacer. Hej! Co tu

robi gliny? NIE! NIE STRZE-
LAJCIE! JESTEM NIEWIN...

Od autorów teksru: zakocze-
nie jest równie zaskakujce jak

caa gra.

1Mr.Art & Nurek

EKI



Eksperyment EKSPERYMENT DELFIN

szyscy, którzy pa-

mitaj ..SEXMIS-

J" na 8-bitowe

Atari i tego typu
polskie przygo-
dówki, z radoci

zagraj w „Eksperyment Del-

fin". Chocia jako techniczna
tej gry nie zachwyca, to wynag-
radza to specyficzny klimat,

obecny we wspomnianych ad-

venture'ach, a take we „FRAN-
KO" - polskie akcenty, których

próno szuka w najnowszych
„Ouestach", „Kyrandiach" itp.

Pod koniec mona przeczyta
nieco o wygldzie gry, a teraz

wyjtkowo (jak dla mnie) jej

rozwizanie. Naprawd - od
pocztku do koca.
W jaskini, w której wyldowa-e w wyniku tajemniczego wy-

padku znajd akta. Dat, która

w nich widnieje uyj na zegarku
przenoszcym w czasie

(i przestrzeni przy okazji). Po
manewrze przestrzenno-czaso-
wym, pogadaj troch ze star-

cem i wó do teleportu Twoj
kart identyfikacyjn. Wpro-
wad kod : 789657. Znajdziesz

si w Twoim apartamencie. Bez
zwoki zabierz baterie litowe

i przesuchaj dokadnie wiado-
mo nagran przez automa-
tyczn sekretark. Jedyna
rzecz, której Ci trzeba, to data -

14.05.1942.

Przenie si za pomoc ze-

garka do czasów II Wojny wia-
towej. Zagadaj stranika,
a w ostatecznoci „daj mu w a-
p" 100 marek. Pod pozorem
kopotów natury fizjologicznej

wejd do budynku. Oczywicie

I

dotrzesz zupenie gdzie indziej.

Przeczytaj akta, zaopiekuj si
Mauserem i wyjd. Wartownik

powie Ci, e jego przeoony,
Gruppenfuehrer Mueler zgubi
klucz do sejfu dzie wczeniej.
Có - zegarek nie moe si za-

kurzy - uyj go. Zza ciarów-
ki zobaczysz niemieckiego ofi-

cera, który nieuwanie upuci
klucz. Ponownie skorzystaj

z zegarka i bez ceregieli wejd
do pokoju z sejfem. Kasa okae
si pusta i nie zdysz nawet
tego przemyle, bo poczujesz
wycelowan w siebie luf pisto-

letu. To Twój konkurent - Grin.

Nie ma obaw, malutki blef i fra-

jer przeniesie si do Tannenber-
ga. Podnie zgubion przez nie-

go kart identyfikacyjn.

Przenie si do roku 2098
i wejd do teleportu. Wpisz nu-

mer z karty Grina: 648936. W je-

go mieszkaniu otwórz skrytk
i wyjmij papier. Data 28.05.1953

pomoe Ci w dostaniu si do
biura bezpieki w Wielborku.

Kartka na biurku poinformuje

o aresztowaniu Grina przez pa-

nów w czarnych paszczykach.
Z szacunku dla tej instytucji,

- nie mieli róda zasilania. UB-
ek sprawnie Ci uciszy w naj-

mniej spodziewanym momencie
i obudzisz si za kratami.

Bdziesz mia duo czasu na
dyskusj ze wspówiniem -

Grinem. Dowiesz si takich rze-

czy, e si w gowie nie mieci!
To zmusi Ci do dziaania. Bied-

ny, socjalistyczny stranik ze

wieccymi oczami zamieni
Twój zegarek na kurtk. Nie daj

4.JL 4 &
•O
•O

byo jednak zmieci w fabu-

le wiele wicej humorystycz-
nych akcentów, bo to jest

w „Eksperymencie" odpowied-
nie ku temu. Bez nich, gra przez

wikszo czasu nuy, zamiast

wemiesz worek gipsu, przenie-

siesz si do mieszkania Grina

i odlejesz limaka w formie.

Niezwocznie wrócisz do UB
i z namaszczeniem naprawisz
uszkodzenie w kominku. Okae
si, e znalaze przez przypa-

dek tajemne przejcie. W chod-
nym pomieszczeniu znajdziesz

akta „Eksperymentu Delfin".

Struki potu spyn Ci po karku,

po skonfron-

towaniu infor-

macji zawar-

tych w doku-
mencie z za-

wartoci
skrzyni. An-
droid stwo-
rzony na
Twoje podo-
biestwo oy-
je po woe-
niu baterii.

Dlatego wa-
nie Niemcy
nie potrafili

go uruchomi

mu szans...

Po przeniesie-

niu si w 2098
skieruj si do
biura agencji

Rekord. Zap
szefa za chabety i wydu z nie-

go wszystko. Wystarczy jeli

poda adres winowajcy - bur-

mistrza Martensa (487622). Te-

raz tylko przy kawce posuchaj,
co ma do nagania Martens
i podziwiaj zakoczenie.

MarkSoft spróbowa swych si

w klasycznej przygodówce i mu-
sz przyzna, e jak na pierwszy
taki produkt, nie jest le. Co
prawda grafika pozostawia wieie

do yczenia, a muzyk twórcy
sobie wrcz odpucili, ale gra

si bardzo przyjemnie. amig-
ówki nie s trudne, bo mona
wykonywa tylko przewidziane

przez autorów czynnoci. Nie

ma typowych utrudnie - ogra-

niczonych kieszeni bohatera.

Tutaj, jeli nawet jest kilka

przedmiotów niepotrzebnych,
mylcych, to nie utrudniaj wca-
le ukoczenia gry (a po to one
powinny istnie). Pomys podró-

y w czasie nie jest zbyt orygi-

nalny, ale wykorzystano go do
zgrabnie. Moim zdaniem, mona

bawi. W ogóle „Eksperyment"
zapamitaem jako ponur, pe-

symistyczn przygodówk. Mao
jest w niej moliwoci rozmawia-

nia z ludmi, co znacznie oywia
gr, choby przez ciekawy j-
zyk. O ile pamitam, rozmawia
mona tylko z dziadkiem siedz-
cym pod biurem Rekord. Reszta

dialogów przebiega automatycz-

nie, bez moliwoci ingerencji.

Naprawd denerwuje, kiedy wi-

dz, e nie mam bezporednie-
go wpywu na zachowania mojej

postaci. Pomimo podróy w cza-

sie, które maj znacznie posze-

rzy liczb lokacji, gra ogranicza

si do kilku (!) pomieszcze,
zwykle pustych.

Podsumowujc - gra nie ma
polotu, jest statyczna, a akcja

porywajca jak suszenie bieliz-

ny. Ma jednak kilka zalet - jest

logiczna, prosta i przyjemna,

cho czasami nuca. Uwaam,
e powinna zaspokoi gusta

spokojnych, wyrachowanych
ludzi, którzy lubi solidne przy-

godówki, bez zbdnych, nies-

podziewanych zwrotów akcji

i oszaamiajcych walorów
technicznych.

Cornelli
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# ziao si to dawno te-

p # I mu. Kalifornia nalea-

m w a jeszcze do Meksy-

Y ^ ku. W maej, biednej

misji La Refugio poo-

onej gdzie u podnóa gór od lat

chodziy pogoski o zapomnianej ko-

palni zota, zagubionej w górach.

Którego dnia pojawi si dobrze ub-

rany czowiek, Don Francisco Cor-

tez. Obieca, e wioska bdzie boga-

ta, jeli jej mieszkacy pomog od-

nale zoto. Gdy tylko zoto zostao

znalezione Don Francisco znikn.

Ksia wysali czowieka na jego po-

szukiwania, ale nie wróci. Susza da-

a si we znaki wszystkim i gód zag-

rozi yciu mieszkaców wioski. Wte-

dy z pomoc przyszed pewien za-

maskowany czowiek - ZORRO.
Banalna w sumie historyjka. Sta-

ry, odgrzewany pomys nabra no-

wych kolorów. Gra polega na poko-

naniu penych niebezpieczestw

starych kopal, w których znany

nam Don Francisco pozostawi

swoich sugusów.
Cay ukad i wygld gry podobny

jest stylowo do legendarnego „Prin-

ce of Persia". Nasz bohater znajdu-

je si w swoistym labiryncie chodni-

ków i szybów kopalnianych. Aby
porusza si po tym terenie, moe
wdrapywa si, skaka wraz z apa-
niem si krawdzi oraz kuca i uy-
wa broni. Ma jej a dwa rodzaje.

Wada on bowiem szpad, co przy-

chodzi mu z pewnym trudem, oraz

uywa bicza jak Indiana Jones, tyle

e tucze nim przeciwników po po-

liczkach. Robi to jednak na tyle sku-

tecznie, e szpady ju nie uywa.
Autorzy gry wymylili dziwne kr-

cida. W kopalni s to drewniane

konstrukcje np. w ksztacie krzya.

Wszystkie obracaj si w kierunku

przeciwnym do wskazówek zegara.

Znaczy to, e Zorro moe stpa je-

dynie po prawych „skrzydach"

owych ustrojstw. Jeeli stpnie na

lewe, to cao obróci si i bohater

poleci na dó.

W niektórych miejscach Zorro na

swojej drodze znajdzie sztabki zo-

ta. Od tego czy je bdziecie zbiera

zaley, czy chcecie dorwa Corte-

za. czy te pomóc biednym wie-
niakom skupujc za zoto zboe.

rozdajc traktory i kombajny oraz

stawiajc ca zaporowe...

Zorro ma przed sob nie najpros-

tsze zadanie. Na pocztku pojawia

si on w kopalni. Kopalnia, to ob-

szar 8x8 ekranów. Wejcie jest w le-

wym-górnym rogu mapy. Po przej-

ciu jak najdalej w prawo musi on

zej na dó. Wyjcie jest w pra-

wym-dolnym. Drugi etap w kopalni

zaczyna si w lewym-dolnym rogu

a koczy w prawym-gómym.
Kolejnym miejscem jest pustynia.

Zorro musi pokona cay teren po-

dajc w prawo.

W forcie wspinajc si i przeska-

kujc z jednaj kadki na drug trze-

ba dosta si na sam szczyt mapy.

Tam znajduje si wejcie na kolejny

poziom. Zorro musi uwaa na ta-

jemnicze okna. Czasami jedno

z nich otwiera si niespodziewanie.

Wyazi z niego lufa dziaa i tucze

w naszego bohatera.

W drugiej czci fortu bohater

ma za zadanie dosta si na sam
dó mapy. Aby to uczyni, trzeba

przeprowadzi go na prawy skraj

mapy, zej na sam dó. Wtedy po-

dajc w lewo znajdzie si on

u wejcia do nastpnego poziomu.

Podziemia kryj w so-

bie wiele tajemnic. Np
kociotrupy straszce a-
cuchami. Naley uwaa
na metalowe klapy w pod-

odze. Uruchamiaj one

mechanizmy odpalajce
bomby, które wytaczaj
si z licznych dziur w cia
nach i robi z naszego bohatera si-

to. Pocztek jest w prawym-górnym
rogu mapy. Wyjcie jest w lewym-

górnym rogu. Zorro musi zej na

dó, przej w lewo i wspi si na

sam gór.

Ostatni poziom to niby-dungla.

W tle bowiem mamy cay czas cho-

ink z zapalonymi wieczkami oraz

gdzieniegdzie umieszczone wielkie,

misoerne kwiatki. Mimo wszel-

kich czarów Zorro, aby dosta si
do samego koca, musi przedosta

si z prawego-dolnego rogu mapy
na sam gór, a nastpnie przej
w lewy-górny skraj mapy.

To tyle jeli chodzi o schemat

dziaa Zorro. Na zakoczenie wy-

pada nam napisa, e gierka jest

przyjemnym rozwiniciem pomysu
na gr platformow. Grafika i muzy-

ka s przyzwoite, a i grywalno
jest cakiem dobra.

egnajc si z wszystkimi fanaty-

kami szpady i maski egna si
Wiewiór Cwaniak

P.S. Poniej zamieszczamy map
pierwszego poziomu.

ZORRO

CAPSTONE '95
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1 Space Federation

SATELIT
MIHERALS 350 1521

C05T 850 16590

TROOP CORRIER

MIHERALS450 1535

COST 550 16515

LIOHT FIDHTER

HIMERflLS H50 1551

HQRQUDER

MIMERALS 1500 2166

COST 2000 33H5

PIRflTE SHIP

HINERflLSIlbO 1681

PLANET BOflBER

MIMERALS 800 1686

COST 1200 16350

Satelita obronny -

kry po niskiej orbicie i

strzela do statków prze-

ciwnika.

Nosiciel wojsk •

niezbdny przy

zasiedlaniu - odbijaniu

planet.

Lekki myliwiec -

tani, ale i atwy do ze-

strzelenia

Statek naprawczy -

suy równie za

tankowiec.

Niszczyciel -

b. mocna jednostka,

zastpuje kilka myli-

wców.

Wyrzutnia pocisków
kierowanych

Nosiciel wojsk, ale

o wikszym zasigu.

Statek piracki,

zastosowania raczej

niewielkie.

Bombowiec midzy-
planetarny, zniszczy

fabryki, kopalnie, farmy,

a czasem równie kwa-

ter gówn koczc
tym samym gr.

Ta
gra ju na samym pocztku spowodowaa

kontuzj. Interplay si do niej nie przyznaje

w materiaach prasowych, którymi dysponuje-

my, tytu podany jako „Space Federation"

miejscami zmienia si w „Star Reach", a ca-o zdaje si sprawia wraenie jakiej wersji

beta. Mimo to zdecydowaem si o niej napisa i to na

caej kolumnie.

Start pod górk
Pocztki zawsze s trudne, ale tym razem rce

opady mi w pierwszej chwili poniej kolan. Nie udao
si gry odpali na SB AWE (ruszya dopiero z para-

metrem /N - jak „no sound"). Potem potknem si o in-

terfejs uytkownika - umoliwiajcy skorzystanie z my-

szy, ale wycznie PRZED rozpoczciem gry, potem

trzeba si posugiwa klawiatur lub joystickiem. Kiedy

ju przebiem si przez tych kilka drobnych niedogod-

noci, zaczem gra. Trzy pierwsze scenariusze prze-

szedem jak burza, w czwartym (w którym pojawi si
pierwszy przeciwnik) równie szybko dostaem w pewn
cz ciaa... Ten stan utrzymywa si do dugo.

Zalet kupa
Moe jednak przejd do meritum, czyli samej gry. W

kadym z kilkunastu scenariuszy dostaje si w pacht

jedn lub kilka planet i naley tak ni-

mi zarzdza, by by w stanie obro-

ni je przed przeciwnikami i wypro-

dukowa tak mocne siy uderzenio-

we, by nie opary im si wojska prze-

ciwnika. Pomys prosty i stary jak

wiat, jednak tym razem bardzo lo-

gicznie doprowadzony do stanu gry.

Kada planeta ma pewne zasoby

bogactw mineralnych, niektóre

oprócz tego s w stanie produko-

wa ywno (morskie i ziemskie).

Ksiyce i planety wulkaniczne s
najmniej przyjazne i najtrudniejsze

do zasiedlenia, jako e nie da si na

nich przey bez budowania farm

hydroponicznych i przykrytych ko-

puami miast. Gdzie porodku
mieszcz si planety pustynne.

Na kadej planecie moemy wy-

budowa kopalnie, fabryki, kosmod-

rom, swoj kwater gówn i insta-

lacje obronne (oprócz wymienio-

nych ju farm i miast). Fabryki pos-u do produkowania kilku typów

statków kosmicznych. eby jednak

nie byo za prosto, pojedyncza fab-

ryka moe produkowa tylko kilka

najprostszych ich typów (satelity

obronne, nosiciele wojsk, lekkie

myliwce, statki naprawcze, statki

rozpoznawcze). Dobudowanie dru-

giej fabryki pozwoli zaj si pro-

dukcj niszczycieli i wyrzutni pocis-

przestrze dokoa planet niszczy-

cielami.

2. Przeciwko satelitom wysyaj

myliwce.

3. Pilnuj poziomu produkcji yw-
noci - godny naród ma z zasady

kopoty ekonomiczne.

4. Lataj duo midzy swoimi pla-

netami - Twoja obecno na nich

czsto wpywa oywczo na sytuac-

j gospodarcz.

5. O ile nie jest to niezbdne nie

zasiedlaj ksiyców i planet wulka-

nicznych - znacznie atwiej jest je

wykorzysta budujc linie dostaw-

cze transportujce wydobywane
tam mineray na inne planety.

6. Nie wysyaj pojedynczych stat-

ków przeciwko silnie bronionym pla-

netom. Znacznie skuteczniejsze

jest przygotowanie silnej armady
w którym z kosmodromów (gów-

nie do tego sucych) i wysanie jej

w caoci.
Wad wór

Nie ma róy bez kolców, „Space

Federation" niestety te kuje. Po
pierwsze, w wikszoci scenariu-

szy, o ile nie uda si sprawy zaat-

wi szybko, zaczyna si wojna na

przetrzymanie. Nikt nie ma do si-

y, by rozprawi si z przeciwnikami

i trwa wielogodzinna wojna pozycyj-

na. Po drugie, zasady funkcjonowa-

nia ekonomii s cokolwiek dziwne

i nie do koca poznawalne za po-

moc zmysów (a ju wskazania

„wskanika ekonomii" s po prostu

losowe), co jednak w niczym nie

przeszkadza komputerowi. Ani razu

nie udao mi si uzyska tak szyb-

kiego wzrostu si i rodków jakie ob-

serwowaem w trakcie niektórych

scenariuszy u przeciwników.

Space Federation
ków kierowanych, za trzecia fabry-

ka da nam dostp do jeszcze trzech

typów statków - nosiciela wojsk

0 zwikszonym zasigu, statku pi-

rackiego i midzyplanetarnego
bombowca.
Kada budowa wymaga zarówno

zuycia bogactw mineralnych jak

1 pokanych funduszy - bardzo

szybko wic stajemy przed dylema-

tem w co inwestowa - czy dobudo-

wa fabryk, czy wysa wojska

w celu skolonizowania ssiedniej

planety (bez czego nie mona sko-

rzysta z jej bogactw mi-

neralnych), czy moe do-

budowa kopalni...

Gar rad
1 . W pocztkowej fazie

moesz zrezygnowa
z bronienia planet pooo-
nych w gbi swojej cz-
ci galaktyki, potem produ-

kuj satelity i patroluj

Wszystko to razem robi cokol-

wiek dziwne wraenie. Z jednej

strony gra jest fajna, pozwala gra
w kilka osób (podobno i we cztery,

ja sprawdziem, e daje si we
dwóch), z drugiej strony niektóre

niedoróbki degraduj j ze stopnia

majora, jaki chtnie bym jej przyz-

na, do porucznika (eby nie zmie-

nia korpusu).

Robaquez

PS. Na koniec smali joke -

w trzecim scenariuszu (tym o nu-

merze 2) wylij w kierunku planety

Techton jeden troop unit, a w lad
za nim okrt naprawczy. Scenariusz

ukoczony w cigu piciu minut (ty-

le potrzeba na przelecenie przez

ca galaktyk).

Producent: Interplay

Rok produkcji: 1994

Komputery: PC 386



esi ; iKiycznie
„W dwudziestym którym wieku

ludzko opanowaa ukad so-
neczny, i yaby sobie spokojnie

i szczliwie, gdyby nie to, e zaa-

takowali j kosmiczni najedcy.
Rozgorzaa krwawa walka. Zdawa-
o si, i Ziemianie ulegn naje-
dcy gdy... Do walki zosta wysany
wyposaony w najnowsze bronie

statek kosmiczny pilotowany przez

Ciebie. Musi on dotrze i znisz-

czy... A teraz co z innej beczki."

Tak mniej wicej przedstawia si
intro do gry Bing. W ogóle jest to

do nietypowa gra, choby ze

wzgldu na wymagania. Wersja dla

Amig z ECS wymaga co najmniej 2

MB pamici i 22 MB miejsca na

twardym dysku (gra z dyskietek nie

jest moliwa). Wersja dla kompute-

rów z kociami AGA wymaga jesz-

cze wicej miejsca na twardzielu.

Poza tym wszystkie opcje daje si
wczy dopiero przy 4 MB RAM-u.
Wbrew temu. co mona by s-

dzi po obejrzeniu intra. nie jest to

strzelanka. tylko gra symulacyjna

w której zadaniem gracza jest pro-

wadzenie szpitala. Caa gra jest

okraszona dowcipn i odrobin
erotyczn grafik (niektóre siostry

daje si rozebra!), tak wic myl,
e nie nadaje si ona dla najmod-
szych. Z drugiej jednak strony, ma
ona bardzo dobrze dopracowan
stron symulacyjn. Zacznijmy

jednak od pocztku...

Jeste dyrektorem, który wraz
z trzema pomocniczkami próbuje

zaoy prywatn klinik. Na ten

cel uzyskalicie kredyt w wysoko-
ci 920 lumeli (to taka waluta, który

jak si szybko okae nie ma zbyt

duej siy nabywczej). Na pocztku
dysponujesz tylko trzema po-

mieszczeniami: biurem (masz tam
dostp do komputera, na którym

moesz obejrze rónego rodzaju

zestawienia oraz zapisa stan gry),

dziaem personalnym, w którym

dokonuje si naboru personelu

i dziaem gospodarczym, za po-
rednictwem którego kupujesz urz-
dzenia i materiay potrzebne do
funkcjonowania kliniki.

Aby zacz funkcjonowa, trze-

ba najpierw kupi lub wynaj lokal

jest to atwe, gdy kadego dnia

musimy zdoby przynajmniej tyle

pienidzy, by móc zapaci wszys-

tkie rachunki i odoy jeszcze nie-

co na inwestycj.

Zaómy jednak, e nasza klinika

prosperuje na tyle dobrze i moe-
my sobie pozwoli na dokupienie

kolejnych gabinetów. Mona pój
dwoma drogami - albo dokupowa
gabinety takich samych specjalno-

ci, by przyj wicej pacjentów, albo

rozszerza pole swojej dziaalnoci

kupujc gabinety nowych specjal-

noci, a zapewniam, e jest ich nie-

mao (psychiatra, chirurg, sala ope-

racyjna, sale chorych, ostry dyur,

bank narzdów, kostnica - a dlacze-

(fundusze pozwalaj tylko na to

drugie). Spraw lokali zaatwia si
u maklera. Na pocztek polecam
kupi kilka parceli i postawi na
nich recepcj, magazyn (bez ma-
gazynu nie mona nic kupi i roz-

dziela w klinice), poczekalni
i dwa gabinety przyj (polecam

dentyst i internist). Kiedy mamy
ju pomieszczenia, pora zaj si
personelem.

Najpierw trzeba da ogoszenia.

W ogoszeniach podajemy, jakie s
nasze wymagania odnonie kwalifi-

kacji (i nie tylko) naszego persone-

lu i ile jestemy skonni paci za ich

usugi. Oczywicie im wysze s
nasze wymagania tym trudniej b-

dzie znale odpowiedniego kan-

dydata, ale na szczcie niezdecy-

dowanych mona zachci oferu-

jc im wysz pensj (z tym trzeba

jednak uwaa zwaszcza na po-

cztku). Kiedy ogoszenia zostan
ju wysane, pozostaje tylko czeka
na zgoszenia. Zazwyczaj na jedno

stanowisko zgasza si po jakim
czasie kilka osób, z których moe-
my wybra najlepsze.

Gdy personel rozstawimy ju na
swoich miejscach, trzeba tylko

oczekiwa na przybywajcych
klientów. Podczas oczekiwania

warto zrobi jeszcze par rzeczy,

by zachci potencjalnych klientów

do odwiedzenia kliniki. Mona si
posuy reklam (cho jest

to sposób do drogi i przy-

najmniej na pocztku gry ra-

czej nie warto w niego inwes-

towa), lepiej jednak pod-

nie standard kliniki przez

wymian wyposaenia.
Zgaszajcych si do przy-

chodni pacjentów najpierw

kierujemy do poczekalni,

a potem do poszczególnych

gabinetów, gdzie leczymy
ich. Po zakoczonych zabie-

gach moemy skasowa od-

powiedni, niestety niewiel-

k ilo kasy. To wanie
z tych pienidzy musimy ut-

rzyma nasz klinik. A nie

gó by nie?). Oprócz tego trzeba te
rozbudowywa infrastruktur szpita-

la. Kuchnia jest niezbdna, by przy-

gotowywa chorym posiki. Jeli jej

nie mamy, pacjenci mog umrze
nie z powodu choroby, ale z godu.

Nie obdziemy si bez garau,
gdzie stoi ambulans, którym jedzi-

my na wycigi, o przepraszam, do
nagych wypadków. Barek te si
przyda (w kocu lekarze te musz
gdzie wypoczywa), no i co dla

naszej przyjemnoci, czyli pokój do
golfa. Dobrze, e przynajmniej

cmentarza nie trzeba kupowa...

Oczywicie nie jestemy jedyn
klinik w miecie. Oprócz nas star-

tuje jeszcze kilkanacie innych kli-

nik, z którymi zaarcie wspóza-
wodniczymy. Przedmiotem wspó-
zawodnictwa oprócz zdobytej ka-

sy, liczby wyleczonych pacjentów

s te rozgrywki golfowe oraz

redni wymiar biustu pielgniarek!

Podsumowujc gra jest dosy
trudna, ale moe dostarczy wiele

satysfakcji (he! he!). Polecam j
kademu graczowi, który posiada

odpowiedni konfiguracj Amigi,

by j uruchomi. To na razie id do

pokoju golfowego pobawi si
z pielgniark w doktora...

dr BADJOY
Producent: Magie Bytes

Rok: 1995

Komputer: Amiga 2MB, 22MB HDD



1 Bing I

2 Inordinate Desire I >

3 USS Ticonderoga |

Jest wojna. Kto z kim i o co si
w niej bije - niewane. Wane, e
wiszc midzygwiezdnym lotnis-

kowcem nad kolejnymi planetami

nadzorujemy wykonanie coraz to

nowych misji. Na kad operacj
mamy wyznaczony czas wykona-

nia oraz fundusze na zakup sprz-

tu bojowego w trakcie walk.

niskowca, by uniemoliwi atak

przeciwnika, na nim zamawia si
sprzt latajcy i jedcy, z niego

moemy przenie si na dwa te-

atry dziaa: ldowy i powietrzny.

Na ldzie zadanie nie wyglda na

zoone: zniszczy wszystkie jed-

nostki przeciwnika i wskazane cele

w jego bazie. Do dyspozycji mamy

pomidzy „Battle isle" a „Perfect Ge-

neraem", ale w wersji mocno zubo-

onej graficznie.

Drugim frontem jest otoczenie

naszego lotniskowca, którego bro-

nimy przed atakami wrogiej floty.

Musimy trzyma w jego okolicy

pewn liczb myliwców. Gdy zos-

tajemy zaatakowani, uruchamia

si cz symulacyjna. Przyznam,

e nie miaem szczcia jej zoba-

czy, bowiem za kadym razem po

„Inordinate Desire" to strategia

uzupeniona o elementy symula-

cyjne. Sercem kadej operacji jest

lotniskowiec-baza. Z niego wyru-

szaj siy ldowe w celu zniszcze-

nia kolejnych baz wroga, z niego

startuj piloci patrolujcy w swych
maszynach przestrze wokó lot-

kilkanacie typów jednostek (czogi,

wozy opancerzone, piechota, artyle-

ria, wojska rakietowe). Tych typów

broni uywa równie nasz adwer-

sarz, tyle e w wikszej iloci. Caa
walka dzieli si na fazy ruchu i walki

(oddzia strzela, jeli si nie rusza

w fazie ruchu). Przypomina to co

jej uruchomieniu komputer wyrzu-

ca boriandowy komunikat o braku

jakiego pliku wieszajc si jedno-

czenie na twardo (co zapewne
jest czciowym padem kopii, któ-

r dostaem).

Wielu rzeczy w tej grze nie ma.

Fabuy, która w jakikolwiek sposób

spoiaby akcj, skadajc si z nie-

zalenych od siebie misji, porzdnej

grafiki, bowiem pole bitwy wyglda
nieszczególnie. S za to dialogi,

z których nic nie wynika i sprawdza-

nie kodów, które czasem odczyty-

wane s poprawnie, a czasem nie

i komputer si wiesza (zwisem w pi-

rata!). Mocnymi stronami s nato-

miast dobra, nastrojowa muzyka
oraz sporo niezych animacji (gra-

ficznie nie dorastaj moe do „Wing

Commandera III", ale i tak jest na co

popatrze). Superhit to nie jest, ale

zobaczy mona.
Sir Haszak

Producent:

Black Legend
Dystrybutor:

Mirage

Komputery, na
których chadza:

PC-CD

Tytuowy krownik rakieto-

wy to w chwili obecnej jedna

z jednostek o najwikszej sile

ognia, jakie pywaj po ocea-

nach. Dziki wyposaeniu
w system radarowy AEGIS
i bardzo szeroki wachlarz urz-
dze cznociowych, okrty tej

klasy s czsto wykorzystywa-
ne jako okrty flagowe przez

dowódców grup uderzenio-

wych. Program „USS Ticonde-

roga" stawia Ci w roli dowód-
cy - albo samego krownika,
albo i innych jednostek.

Po wybraniu teatru dziaa
wojennych (Zatoka Perska,

GIUK lub wybrzea Korei) do-

wiadujesz si, jakie zadanie
zostao przed Tob postawione.

Moe to by eskortowanie tan-

kowców (znowu...), rozbicie na-

ziemnych instalacji obronnych
lub wie wiertniczych, zmiece-

nie z powierzchni wody wszys-
tkiego, co pywa lub... No wa-
nie, tu jest wreszcie co cakiem
nowego. Niektóre misje nie wy-
magaj praktycznie wcale wyko-
rzystania moliwoci ognio-

wych Ticonderogi, a znacznie

bardziej nastawione s - w za-

myle - na umiejtno podej-

mowania trafnych decyzji. Do-

konuje si tego podczas dialo-

gów z innymi oficerami, wybie-

rajc odpowiedzi z poród kilku

dostpnych. Przykadem niech

bdzie odbicie zakadników
z pokadu tankowca Valerie -

tankowiec trzeba najpierw unie-

ruchomi ostrzeliwujc go
z dziaa, by po nastaniu nocy
wysa druyn SEAL na szyb-

k mokr robot.
Od strony technicznej dowo-

dzenie jest stosunkowo proste.

Na kilku ekranach (bdcych
tak naprawd uproszczonymi
mapami) ustawia si kursy

i prdkoci podlegych jednos-

tek, kieruje si ich ogniem lub -

po wydaniu rozkazu w stylu

..zniszcz wszystko, co si rusza,

jeli zostaniesz zaatakowany" -

obserwuje si jak sobie daj ra-

d podlegli nam dowódcy. Ste-

rowanie jest proste, zwaszcza
jeli si wie, e z myszy jest

sens korzysta tylko podczas

CD, zmieci si powinna na jed-

nej dyskietce po usuniciu zbd-
nej grafiki i animacji - cieka-

wych, ale nie ratujcych gry. Ca-

o, niestety, sprawia wraenie
roboty przerwanej w poowie.
Muzyczka jest tylko jedna, sce-

nariusze dosy proste, a sek-

wencje dialogowe (wbrew logice)

nie daj szansy poprawienia b-
dów dokonanych na pocztku
rozmowy. Podsumowujc - gdy-

by nie cena, byaby to do cie-

kawa wprawka przed powaniej-
szymi próbami zmierze-

nia si z „Harpoonem".
Robaguez

Ticonderoga
wydawania rozkazów na mapie,

natomiast zmiany stanowiska

dowodzenia mona i trzeba wy-
konywa z klawiatury.

To chyba wszystko dobre, co
da si napisa na temat tej gry.

Mimo, e sprzedawana jest na
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„Ten, kto pragnie by dosko-
nale dobrym yjc wród ludzi,

którzy takimi nie sa, zginie na
pewno. Wadca wic musi si
nauczy, e nie zawsze mona
by dobrym, ale trzeba umie
stosowa swe zasady zalenie
od okolicznoci."

Niccolo Machiavelli,

"Ksi"
By rok 1300, Wenecja. Twój wuj

Niccolo (có za zbieno imion

z autorem „Ksicia") nieszczliwie

zmar. Jeszcze bardziej nieszczli-

wie wikszo majtku przekaza
swym córkom. Tobie dostaa si
niewielka sumka na start, godowe
roczne stypendium oraz mapa zna-

nego wiata, na której (moge by
tego pewien) nic nie zostao odwzo-
rowane zgodnie z rzeczywistoci.

Jedyn wartoci byy dwie maksy-
my wuja: „Nie zawsze trzeba gra
fair" i „Pienidz daje wadz".
Z niewielk flot (jej wielko za-

ley od wybranego przez Ciebie

s na tyle spragnieni, by zapaci
za wicej ni w Twym rodzinnym

miecie. Oczywicie z braku pieni-

dzy i czasu zaczynasz od rzeczy

maych: krótkie trasy, niewielkie

zyski (wszystkie wskazówki dotycz
scenariusza historycznego - we-

neckie ryby, grog, szko, za kosz-

townoci z Antiochii, zboe z Tuni-

su, srebro z Tangeru i zoto z Buda-

pesztu). Z Rzymem waciwie nie

ma co handlowa (chyba, e jed-

nostronnie), a pozostae miasta Ci
nie lubi (mona je przekupi, by lu-

biy Ciebie i tylko Ciebie). Majc ju
wicej gotówki mona si zaintere-

sowa Frankfurtem (zdarza si zo-

to i srebro w dobrych cenach), No-

wogrodem (tanie skóry) oraz Gda-
skiem (skóry, elazo). Oczywicie
trzos z czasem tak Ci spcznieje,

e bdziesz si móg bez trudu po-

kusi o wielce intratne wyprawy na

Moluki po pery, do Indii po klejnoty,

do Afryki Poudniowej po ko so-

niow czy zoto, kiedy to pienidze
woone w towary pozostan zam-
roone na wiele lat (tur). Zreszt
wysiki woone w wyprawy odkryw-

cze zostan wynagrodzone dodat-

kowo znalezieniem rónych wi-
tych artefaktów, które po sprowa-

dzeniu do Wenecji zamieni si
w brzczc gotówk.

Sprztu masz do wyboru niewie-

le: kogi obsugujce trasy peno-
morskie, galery pywajce po wo-
dach przybrzenych i ródldowych

bd miertelnej choroby, ale kil-

kukrotne czy kilkunastokrotne prze-

bicie z pewnoci rekompensuje
koszty wynajcia nowej karawany.

Pienidze
szczcia nie daj

Zdobywanie pienidzy dla sa-

mych pienidzy prowadzi w prostej

linii do choroby psychicznej, tote
naley je rozsdnie wydawa. Po-

niewa w redniowieczu prowadze-
nie równoczenie dziaalnoci poli-

tycznej i gospodarczej nie byo jesz-

cze przestpstwem, mona byo
miao zamieni sukces finansowy

na wyborczy, cho czasem kompli-

kowao to znacznie prowadzenie

samych interesów.

Miar sukcesu na polu polityki

jest popularno. Budujesz j wzno-
szc sobie okaza will, groma-

dzc w niej dziea sztuki, przekazu-

jc datki na Koció. Popularno
potrzebna jest w dwóch celach.

Pierwszym jest „pozyskiwanie zau-

fania" senatorów wybierajcych do-

. Jeli w momencie „pozyskiwa-

nia zaufania" senatora bdziesz
bardzo popularny, okae si on bar-

dziej lojalny i mniej podatny na pro-

pozycje finansowe politycznych

przeciwników ni wtecfy. gdy nikt

w miecie Ci nie szanuje (innym,

droszym sposobem podtrzymania

popularnoci wród wasnych sena-

torów jest przyznanie staej pensji).

Drugim celem zdobywania popular-

noci jest liczenie si z jej utrat na

wa sobie musisz wybory na urzd
doy. Trzeba tylko zdoby zaufanie

jednego senatora zasiadajcego
w komisji wyborczej, czyli przekupi

go i ju masz prawo gosu. Tak nik-

e poparcie nie zapewni Ci z pew-

noci sukcesu wyborczego, ale

zostaniesz nominowany przez no-

wo wybranego do na admiraa
floty, generaa armii ldowej, bu-

downiczego dróg, bd sekretarza

rady, tropicego zdrajców. I tu ju
moesz bysn.

Pierwsze trzy stanowiska wi
si bowiem z otrzymywaniem fun-

duszy na ich penienie (ich wielko
wyznacza doa; jeli jeste nim Ty,

moesz niele zarobi na sprawo-

waniu którego z nich). Dowcip po-

lega na tym, e nie wszystkie pie-

nidze z miejskiej kasy musz zos-

ta wydane na przeznaczony celCz moe zasili Twój skromny
budet. Nie moesz jednak przesa-

dza. Gdy wydasz na publiczne

potrzeby zbyt mao pienidzy, Twa
poouarno spadnie Funkcja sek-

MACHIAYELLI

stopnia trudnoci) zaczynasz roz-

krca swój malutki interesik.

Trudnoci biznesmana
w wiekach rednich

Pienidzy, jak na pocztku ju
zdyem wspomnie, masz jak na
lekarstwo. Naley wic wnikliwie

pozna, co Wenecja ma na zbyciu,

czego jej trzeba i w jakiej iloci (ten

ostatni parametr tak naprawd
zacznie Ci interesowa wtedy, gdy
bdziesz mia forsy jak lodu, czyli

prawie nigdy).

Kupujesz wic w Wenecji np.

grog i wieziesz gdzie, gdzie ludzie

oraz ldowe karawany wielbdów
lub osów.

By byo trudniej, mog Ci spot-

ka róne nieszczcia. Na penym
morzu moe Twe statki zatopi
sztorm, przy brzegukr spragnie-

ni upu piraci, karawany na pustyni

naraone s na burze piaskowe,

w górach - na lawiny, za w lasach

czyhaj na nie grasanci. Co przyk-

rego. Do tego kupcy wspózawodni-
czcy z Tob o wzgldy Fortuny

mog wykupi wszystkie towary

z miasta, w którym si zaopatru-

jesz. Masz oczywicie na to spo-

sób, ale znów nie idealny - wyna-
jem magazynów. Podnosi to bo-

wiem cen skadowanego towaru

i naraa na atak i spalenie groma-

dzonych dóbr przez protestantów (!)

lub konkurencj.

Prócz nieszcz zdarzaj si
take zdarzenia szczliwe - zara-

zy i wojny. Wywouj one znaczn
podwyk cen towarów importowa-

nych w zagroonym nimi miecie.

Wie si to z ryzykiem zaginicia

naszej karawany przy opuszczaniu

miasta bd to na skutek walk,

"I
I

skutek pewnych dziaa sucych
rozwijaniu Twej kariery politycznej.

Nie wszystko, co bdziesz robi,

spotka si z aprobat obywateli

miasta i musisz by przygotowany

na spadek popularnoci.

Sama popularno nie wystarczy

jednak do odegrania wanej roli

w miecie. Na pocztek sfinanso-

retarza nie czy si z zarobka-

mi, ale pozwala oskary
o zdrad dowolnego senatora,

co równa si dla niego wy-

cieczce na szubienic. Wspa-
niay sposób na likwidowanie

konkurencji w senacie.

Funkcje dowódcze pozwa-
laj Ci dodatkowo zdoby sa-



w wród ludu Wenecji - wystar-

czy, e zdobdziesz wrogie miasto

i otworzysz je dla weneckich kup-

ców. Oczywicie zdobywa naley
miasto, które przekupi jeden

z konkurentów, dziki czemu
w prosty sposób zdobdziesz dos-

tp do jego towarów Majc pod
sob wojsko przy okazji moesz
likwidowa karawany (flot handlo-

w) Twych konkurentów (jeli Ci

bardzo na tym zaley, a nie zosta-e wybrany dowódc, opa na-

jemników). W wanancie optymis-

tycznym cz znajdujcych si
w nich kupców przejdzie na Tw
sub W wariancie pesymistycz-

nym o niecnych poczynaniach do-

wiedz si mieszkacy Wenecji
i zmaleje Twoja popularno.

Kolejnym etapem politycznej ka-

riery jest ubieganie si o tytu papie-

a. By zapewni sobie sukces na
konklawe, musisz kupowa bisku-

pów dokadnie na tej samej zasa-

dzie, co senatorów. Zostawszy wyb-
ranym moesz naoy ekskomuni-

k na jakie miasto, zwikszy licz-

b biskupów lub ogosi knicjat.

Kariera polityka nie jest jednak

atwa Zawistni konkurenci bd
rozpuszcza pogoski, e jadasz ro-

baki, jeste zboczonym chamem
ftp., podpala Ci bd magazyny,
moroowa oddanych senatorów
i biskupów. Masz moralne prawo
(o ile w tych czasach kto zastana-

wia si nad znaczeniem sowa

„moralno") odpowiedzie tym sa-

mym. Warunek jak zwykle jeden -

nie dac si zapa. Inaczej paci si
popularnoci.

Wskazówki
1 . Uzbrojenie - jeli nie naleysz do
ryzykantów, zawsze miej w kufrach

swej karawany przynajmniej jedn
sztuk uzbrojenia Bdzie to jaka
ochrona przed napadami rabusiów

i utrat karawany z towarem.

2. Popularno - jeli masz wysok
i chcesz popeni niemoralny czyn,

najpierw zrób wistwo, a póniej
odzyskuj popularno. W ten spo-

sób dostaniesz stosunkowo wicej
punktów za np. rozbudow swej wil-

li, czy kupienie dziea sztuki.

3. Odpowiedzialno za zbrodnie

moesz z rzuci na którego z kon-

kurentów. Wie si z tym jednak

dodatkowe niebezpieczestwo
wykrycia rzeczywistego sprawcy.

Stosuj albo gdy masz bardzo wyso-

k popularno, albo gdy za wszel-

k cen chcesz skompromitowa
konkurenta.

4. Przekupuj senatorów, gdy masz
jak najwiksz popularno - s
bardziej lojalni i mniej skonni do
zmiany barw klubowych. Z kolei

sam kupuj najmniej lojalnych - wy-

chodzi najtaniej.

5. Nie morduj zbyt czsto senatorów

i kardynaów, jeli zaley Ci na prze-

kupieniu pozostaych, gdy zaczy-

naj si ba zgadzenia i staj si
drosi - windujesz cen apówek

;

3 (1)

9CflONJ<Z

Wady i zalety
„Machiavelli the Prince" jest. co

stwierdzilimy z niejak przykro-
ci, nieco ulepszon wersj gry

„Merchant Prince", o której krótko

wspomniaem w TS 3/94 i to nie dla-

tego, e to gra za. Wydaje si jed-

nak, e jeli zasuona dla rozwoju

strategii firma Microprose siga po
odgrzewane tematy, le si dzieje

w tej dziedzinie.

To, e gra si w wMachiavellego'
1

nieze, nie oznacza braku wad. Po
pierwsze sam tytu jest do moc-
no nacigany, gdyz Niccolo urodzi

fer XIV-wiecznej Europy Zach
niej. Zdrady, przekupstwo, mord,

a wszystko to podporzdkowane
zdobyciu wadzy i pienidzy - taka

bya ta bardziej wstydliwa strona

schyku redniowiecza. Przy tym
grywalno jest naprawd wysoka,

zwaszcza jeli wemiemy wygod
obsugi zwizan z moliwoci
wprowadzenia staych tras karawan
(nie musimy wszystkiego robi
rcznie; ustawiamy tylko punkty

kocowe i przeadunkowe oraz to-

wary, które karawana lub flota ma
w poszczególnych miejscach ado-

PRINCE

innuuurinnnnnnnn

si dopiero w 1469 roku, czyli pod
koniec akcji gry rozgrywajcej si
w latach 1301-1492 i w dodatku
dziaa we Florencji, a nie w We-
necji Niecisoci historycznych

jest wicej (np. pojawianie si pro-

testantów!), wic mona powie-

dzie, e gr luno powizano
z okresem historycznym, w którym
rzecz si dzieje (nie ma formuj-
cych si ju pastw, tylko miasta;

sabo zaznaczono cieranie si in-

teresów innych pastw przy wybo-
rach papiea czy nawet doy; brak

antypapiey). Dziwi równie wiel-

ko wiata znanego XIV-wiecz-

nym ludziom. Skd niby wiedzieli,

gdzie jest Australia (a to usiuj
wmówi graczowi autorzy gry)?

I ile razy mona zosta zabitym?

Dwa 7 Dziesi razy? Autorzy nie

zatroszczyli si w ogóle o nastp-
stwo pokole, dziki czemu mo-
eszy 1 92 lata. ale jeli po dro-

dze zostaniesz papieem lub do
i Ci zabij., zmartwychwstaniesz.

Nonsens.
Mimo lunego podejcia do histo-

rii autorom udao si odda atmos-

wa), moliwoci gry przez modem
(mona wypisywa do wspógraczy
komunikaty) oraz generowania map
z ich skadników, dziki czemu gra

i-
si nie nudzi (towary za kadym ra-

zem s inaczej rozkadane).

Pomimo wszystkich niedocig-
ni, warto w to zagra. Cakiem
adna kompilacja handlu i polityki.

Sir Haszak

Producent; Microprose

Rok produkcji; 1 995
Komputery, na których chodzi:

PC-CD



Jest taktycznie
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12 deko pomidorów, 7 deko ce-

buli, 3,5 deko czosnku, 18 deko

szynki, 4 deko sera mozarella, 64
deko sera koziego i 8 gram imbiru

- to Ali Tastes Pizza, wyjtkowa
receptura prosto z restauracji Ha-

szak's Pizza! Tym zapychao si
cae Chicago, cho wcale nie by
to smakoyk tani! By za to tuczcy,

sony i ostry. Czy kto daby za ta-

k pizz z gór 20$? A jednak da-

wali wszyscy! Haszak's Pizza: naj-

drosza pizza na wiecie!

Do tej propagandy. Czas za-

jako, nadajemy nazw naszej

jednorestauracyjnej (chwilowo)

sieci i wskazujemy miasto, gdzie

chcemy rozpocz dziaalno.
Okazuje si, e mamy tam ju

pierwsz placówk gastronomicz-

n, umeblowan co prawda, ale

brakuje jej paru wanych rzeczy:

1 . Personel - przy jego doborze

wysoko cenimy zalety ogólnoludz-

kie: inteligencj, mono zaufania,

zdrowie, motywacj, ale równie
czysto zawodowe: zdolnoci ku-

charskie (kelnerskie, menederskie;

zaley na jak posad przyjmuje-

my), liczb podawanych pizz (t
mona zmodyfikowa podnoszc

wa na ile dni starczy nam zmaga-
zynowanych zapasów (odniesie-

niem bdzie sprzeda w dniu pop-

rzednim). Pamitaj, by kupowa
zawsze u najlepszego dostawcy.

On ma najwiesze produkty, a na

jakoci nie ma co oszczdza.
Teraz naley zawiadomi mias-

to, e rozpoczynamy dziaalno
gastronomiczn zamieszczajc
reklam. Najlepiej zainwestowa
w plakaty. Telewizja, jakkolwiek

trafia do wikszej liczby odbiorców,

jest straszliwie droga i na pocztek
zupenie zbdna, ogoszenie
w prasie trzeba umie zredago-

wa, ulotki za s mao skuteczne.

Jeli wybrany plakat nie trafi do
wikszoci naszych potencjalnych

klientów naley przy nastpnej
próbie reklamy wybra inny - licz-

ba odbiorców danej reklamy jest

staa Qeli si trafi powyej 50%
mona skoczy eksperymenty).

Skutki kadego bdu (zbyt wy-

soka cena pizzy, nie wznowienie

Pizza lycoon
j si zdradzeniem niektórych

sekretów kuchni, cho w „Pizza

Tycoonie", nowej grze Microprose

nie tylko o takie sekrety chodzi.

Jako przyszy restaurator zaka-
dasz pizzeri, która ma da po-

cztek gigantycznej sieci restau-

racji w miastach Europy i Ameryki

Pónocnej. Do wyboru masz trzy

rodzaje gry: Freemode, Mission

Mode i Ouickstart. Na pocztek
polecamy ten ostatni. Oszczdzi
to wielu kopotów.

Urzdzanie restauracji
Najpierw decydujemy, kim jes-

temy. Kada z postaci ma kilka-

nacie wspóczynników, wpywaj-
cych póniej na zachowanie
Twych podwadnych. Na pocztek
nie wybieramy sobie ideau osobo-

wociowego kierujc si raczej za-

sobnoci portfela (minimum kil-

kanacie tysicy zielonych; niezy

jest pan Triumph). Nazywamy si

li

pensj) i dowiadczenie. Personel

naley dobra tak, by pokrywa za-

potrzebowanie na obsug wynika-

jce z liczby miejsc siedzcych. Na
pocztku nie zatrudniamy menede-
ra poniewa sami dogldamy intere-

su. Bdzie on niezbdny, po otwo-

rzeniu nastpnej restauracji.

2. Menu - zajrzawszy do kuchni

zauwaymy, e mamy gotowe 4

przepisy, które szybkim ruchem
wprowadzamy do karty da. Te
pierwsze cztery przepisy bdzie-
my uzupenia o pizze kompono-
wane przez nas w oparciu o in-

strukcj obsugi (nazwy ich widnie-

j pod ju podanymi przepisami),

bd swój zdrowy rozsdek i wy-

czucie rynku (te mieszcz si
w kategorii NEW).

3. Zakup produktów - na poczt-
ku w spiarni mamy pustki. Musimy
wic oszacowa, ile towaru zejdzie.

Najprawdopodobniej najwicej

ubdzie pomidorów,

anchovies i mozarelli.

Potem, gdy popyt si
ustabilizuje, komputer

bdzie nam przekazy-
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reklamowania si, zbyt wolna ob-

suga, brak póproduktów) zazwy-

czaj bdziemy mogli zobaczy naj-

wczeniej po upywie jednego
dnia. Dlatego wszystko musimy
bacznie sprawdza.
Kompozycja pizzy
Wymylane przez Ciebie prze-

pisy powinny uwzgldnia nast-
pujce czynniki: list produktów

obecnie popularnych i niepopular-

nych (nawet jeli kto lubi szpinak,

a prasa napisze, e jest szkodliwy,

z pewnoci mniej chtnie signie
po pizz go zawierajc, o ile

w ogóle signie; nie mieszaj jed-

nak na si popularnych skadni-

ków), gusta najwikszej grupy od-

biorców (jeli s to biznes

meni, postaraj si by pizza

bya sona i os

tra; jeli robisz

co dla dzieci

nawrzucaj

sodkich owocków - zje si tego

nie da, ale one to lubi), nie prze-

sadzaj z liczb i wag skadników
(co z tego, e wszyscy pizz lubi,

jeli skadniki kosztuj 10 $ i mao
na niej zyskasz). Wzorki, w które

poukadasz wszystko, wymyl
sam. Nie staraj si korzysta z re-

ceptur podpatrzonych na zawo-

dach w ukadaniu pizzy, które od

czasu do czasu maj miejsce -

nawet kot by si tym stru.

Kontakty ze wiatem
zewntrznym

Prócz Twej pizzerii istnieje wiat
zewntrzny, równie ciekawy. Kon-

taktujesz si z nim najczciej te-

lefonicznie.

Pierwszymi instytucjami s
agencje poredniczce w handlu

nieruchomociami, gdzie bdziesz
kupowa lub wynajmowa upatrzo-

ne obiekty. Przy ogldzinach bierz

pod uwag liczb potencjalnych

klientów, wielko lokalu, cen, na-

tenie przestpczoci i wysoko
dochodów mieszkaców. Dobrze

pamitaj cen, gdy porednicy

czsto „zapominaj" na ile wyceni-

li budynek i podaj cen dwakro
wiksz - trzeba ich wtedy spro-

wadzi na ziemi i dodatkowo pop-

rosi o obnik ceny katalogowej

(targowa si zreszt naley przy

kadej okazji).

Banki przechowuj
nasze pienidze,

udzielaj poyczek
(moesz si zad-

uy w maksy-

malnie 4 ban-

kach) i przyj-

muj wpaty
na podane
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konta (zazwyczaj przy zgoszeniu

udziau w konkursie na najlepiej

urzdzony lokal czy najsprawniejsz

obsug naley wpaci wadium).

Uwaa naley z rachunkami termi-

nowymi - pienidze s nie do wyco-

fania przed upywem terminu zawar-

tego w umowie i mona zbankruto-

wa majc pienidze na koncie.

Nastpne do obdzwonienia s
agencje ubezpieczeniowe. Oferuj
one szeroki wachlarz ubezpiecze:

od wamania przez ubezpieczenia

od poaru i bytnoci w wizieniu

po ubezpieczenia na ycie. Przy-

daj si zwaszcza, gdy do nasze-

to miejscowe gangi. Moesz
u nich zasign informacji, spró-

bowa nielegalnej pracy na boku

(jeli zawiedziesz, zyskasz grup
inwalidzk) oraz moesz otrzyma
poyczk (ale musisz by KIM
w podziemnej hierarchii). Ostatni

telefon to mafia. Tu moesz zao-

patrzy si produkty uatwiajce
walk z konkurencj: szczury,

3-MY-l*3* 13:20
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go lokalu przyjd panowie nies-

usznie biorcy go za boisko do ba-

seballa (sprzt maj przy sobie).

Oficjelami, z którymi bdziesz
si styka, s burmistrz i szeryf.

Ten pierwszy zawsze jest zajty

(czym - wida na screenie obok).

Mimo tego od czasu do czasu od-

wiedzi który z naszych lokali, by

oceni jego dzia-

anie. Ocena po-

zytywna to przyz-

nanie gwiazdki.

Szeryf nie jest

ju tak przyjem-

ny. Waciwie nie

musisz go od-

wiedza (jeli to

robisz, nie pro-

ponuj pienidzy,

chyba e w osta-

tecznoci!). Zreszt i tak pewnie

prdzej czy póniej na niego tra-

fisz. Niestety.

W rubryce „Inni" skrywa si
podziemie. Pierwsze dwa telefony

i:o»mg ttM> iff-«at«r«l pizza rtaU«-t- tn lh#
i»nlrv... ot> can lit

bomby zapachowe, rodki powo-

dujcy rozwolnienie, mierdzcy
serek. Moesz si tu take zaopat-

rzy w bro, ale nie pro o ni (za-

raz zostanie wezwana policja i pój-

dziesz siedzie lub zmuszo-
ny bdziesz zapaci kauc-

j). Wystarczy, e zamówisz
lody. „Gorce".
Inne rodzaje gry
Jeli ju opanowae podsta-

wy dziaania pizzerii, mo-
esz zacz gr w trybie

Freemode. Teraz sam wy-

bierasz miejsce swej pier-

wszej restauracji, sam j
meblujesz, sam dobierasz

menu od zera (nie masz po-

cztkowych 4 przepisów).

Reszt znasz.

W Mission Mode masz ju
jaki yciorys, do którego

musisz si dopasowa
swym zachowaniem i przez-

wyciy kopoty, które Ci
czekaj. Sama gra nie róni

si niczym, a jedynie punkto-

H waniem zbienoci yciory-

su danego i Twego.
Kilka uwag praktycznych
dla pocztkujcych
restauratorów

1 . Jeli szybko chcesz si doro-

bi wybran postaci, rozpocznij

ni now gr, zapoycz si w ban-

kach, zapisz gr jako posta i pow-

tórz to par razy. Szybko zrobisz re-

kord nie zaczynajc na dobre gra.

2. Zapasy - majc kilka pizzerii

staraj si negocjowa kontrakty ze

sprzedawcami; moesz dosta
60% upustu zmniejszajc koszty.

Ale uwaaj przy ustawianiu dos-

taw, aby si nie okazao, e po ty-

godniu masz zapas naci na 2 lata.

3. Pracownicy - moesz ich

szkoli zwikszajc umiejtnoci,

ale podwyszaj im pensje stosow-

nie do wyszkolenia, bo podkupi ich

konkurencja. Nie wyrzucaj ich bez

powodu (np. kiedy znajdziesz lep-

szego pracownika), bo póniej nie

bd chcieli u Ciebie pracowa.
Poczekaj a co przeskrobi.

4. Urzdzenie - wystrój lokalu

nie polega tylko na odpowiednim
dobraniu mebli. Wane s ele-

menty dekoracyjne (w ekskluzyw-

nych pizzeriach dla biznesmanów
telefony, baseniki, dla modziey
automaty do gier), ale równie
nastrój (np. kupujc telewizj sate-

litarn biznesmenom wczamy
CNN, modziey - MTV). Podob-

nie jest z szaf grajc.
Jak si gra

Trzeba przyzna, e autorzy do-

piecili gracza jak tylko mogli.

Kade jego osignicie opatrzone

jest komentarzami w stylu: „Otwo-

rzye wanie pierwsz pizzeri!

Bdziesz potentatem." lub „Wy-

mylie pierwszy przepis na piz-

z. Wida, e powanie mylisz

o tym biznesie." A tych wydarze
jest masa: pracownik ukoczy po-

mylnie kurs zawodowy, zarobie
pierwsze pó miliona, opanowae
10% rynku, dostae tytu restaura-

tora, Twoja restauracja otrzymaa
pierwsz gwiazdk... Mona by

dugo wymienia.
Ciekawe jest równie dziaanie

gracza w dwóch wymiarach: resta-

uratora i gangstera. Oczywicie
wykrycie dziaalnoci przestpczej

wie si z obnieniem si naszej

pozycji wród producentów pizzy,

ale takie jest ycie.

Autorzy nie ustrzegli si kilku b-
dów, dziki którym m.in. szybko

mona si dorobi majtku. Ale te
moemy zosta pochwaleni za zre-

alizowanie 100% zamówie klien-

tów, podczas gdy nie sprzedalimy

adnej pizzy, bo nie byo klientów.

Jednak drobne uchybienia nie

zmieniaj faktu, e „Pizza Tycoon"

to gra wietna. Ogromna liczba pos-

taci (100 osób, kada o innych ce-

chach), moliwoci ksztacenia per-

sonelu, kilkadziesit skadników,

z których moemy tworzy niemal

dowolne kompozycje smakowe
oraz sawa i pienidze - to czyni t
gr superatrakcyjn dla kadego
amatora gier ekonomicznych.

Sir Haszak
wspópraca Emilus

Producent: Microprose

Rok produkcji: 1995

Komputery, na których chadza: PC
386, 4 MB RAM
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„Woodruff and the Schnibble
of Azimuth" (nieprawdopodobny
tytu) to nowa gra pochodzca
z Sierra Family. Gigant na glinia-

nych nogach wchon ju kilka

mniejszych firm i najwyraniej
stara si stworzy imperium na
miar Electronic Arts. Daleka
jednak do tego droga. Od pew-
nego czasy gry starej Sierry byy
bardzo przecitne, z maym wy-
jtkiem dobrego ..King s Ouest
(no i moe „Gabriel Knight"). Pe-

reki w postaci „Betrayal At

Krondor" czy „Aces Of The De-

lu „Wing Commandera" poczo-
ny z trójwymiarow strzelank
a la DOOM. Widziaem demo tej

gry chodzce pod...Windows
(o tym za chwil) i zrobio na
mnie bardzo kiepskie wraenie.
Poczekamy na pen wersj.
„Woodruff" niestety ma jed-

n, jedyn przeze mnie zauwa-
on wad. Dla^hb jednych jest to

|
wada dyskwalifi-

kujca, dla innych

wyczai do braku gier ambit-

niejszych ni platformówki dzia-

ajcych na ich szalejcych ma-
szynach. Nie jestem bro Boe
rasist, ale fakty mówi same za
siebie. Wracajc do tematu - je-

eli gracz ma zainstalowane
okienka (co nie jest szczególnie

rzadkie) to niech wie, e bez 8
MB nie pojedzie. Nawet nie pró-

bowaem odpala programu na
4 MB RAM, ale nie ycz tego
nikomu. CD-ROM podwójnej
prdkoci to minimum, wtedy
jednak oczekiwanie na dogranie
kolejnej sceny jest nieco irytuj-

ce. Platforma programowa
w postaci Microsoft Windows
rozwizuje problemy z obsug
niestandardowych kart graficz-

ddruff

ep" byy dzieem Dynamixu, któ-

ry ratowa dobre oblicze firmy.

Po sporym sukcesie (nawet
w USA) serii „Goblins" Sierra

zdecydowaa si zosta gów-
nym udziaowcem Coktel Vision

(„Inca I, II"). Programici Coktela

zyskali dostp do najnowocze-
niejszej technologii i duych pie-

nidzy, a przy okazji nabij kas
swojemu pracodawcy. Efektem
wspópracy ma by „Last Dynas-
ty", kosmiczny symulator w sty-

denerwujca, dla jeszcze innych
zupenie nieznaczca. Mianowi-
cie: gra dziaa wycznie pod
Windows. O biednych posiada-

czach Amig nie bd wspomi
na, gdy powinni si ju przyz

nych oraz dwi-
kowych, ale po-

woduje, e
wszystkie inten-

sywnie korzysta-

jce z grafiki

programy dziaa-

j okropnie wol-

no. Ze wzgldu
na do ograni-

czon liczb ani-

macji (w porów-
naniu z „KQ7")
spowolnienie nie

jest bardzo od-
czuwalne,

SIERRA ON-LINE '95

ale gra na czymkolwiek wolniej-

szym od 486 to mka.
Pytka z „Woodruffem" zap-

chana jest cakowicie, co dob-

rze wiadczy o twórcach. Abso-
lutnie wszystkie dialogi w grze

s digitalizowane, a gosy dob-

rano wrcz wietnie. Grafika

jest identyczna jak w „Goblins

III" (postaci, ta), ale oczywicie
dziaa w rozdzielczoci
640x480. Do rozpoczcia roz-

grywki konieczna jest karta

dwikowa, ze wzgldu na

wspomniany brak tekstowych
form zdobywania informacji.

„Schnibble of Azimuth" to dob-
ra gra, bardzo podobna (zagad-

ki, gagi) do serii „Goblins". Je-

eli komu podobay si przy-

gody sympatycznych Goblinów.
napewno nie bdzie si nudzi
grajc w „Woodruff "a".

OGÓLNIE RZECZ BIORC:
Zacznij od skombinowania pa-

ry butów, potem postaraj si
0 troch pienidzy. Nastpnie
znajd orzeszek Bluxture i wy-
dosta z niego pestk. Teraz

spotkaj si ze wszystkimi md-
rcami. Postaraj si o prac
w fabryce, aby móg dosta si
do Asylum, a nastpnie do High

Morals Club. Odszukaj sylaby

mdroci i zwró je mdrcom,
aby rada moga by ponownie
zebrana. Zatrudnij si w wizie-

1

niu, gdzie spotkasz tatk Azy-

muta. Pójd na przyjcie
1 uwied panienk Coh Cott. Na
koniec rozpraw si z Bigwigiem.

THE SCHNIBBLE
OF ROOSHKEEM



Mega
Maze
Istniej sobie gry czysto zrcz-

nociowe, gry czysto logiczne, i gry

z pogranicza - czciowo zrcz-

nociowe, czciowo wymagajce
logicznego mylenia. Dwa
chyba najbardziej znane
przykady to „Tetris" i „Lem-

mingi". „Mega Maze" te nale-

y do kategorii mieszanej,

cho ma bardzo wyrany prze-

chy w stron logiki, jako e
element zrcznociowy jest

wyjtkowo sabo zaznaczony.

Ale skoczmy to smucenie
i przejdmy do konkretów.

„Mega Maze" to zbiór kilkuset

(chyba) labiryntów. Kady z nich

ma swój punkt startowy i koco-
wy, midzy którymi musimy
przeprowadzi ma niebiesk

kuleczk. eby nie byo nam za

atwo, niebieska kulka nie jest

jedyn obecn w labiryncie -

oprócz niej jest zwykle kilka sza-

rych przeszkadzajek. Zetknicie

z nimi to pewna mier w po-

mieniach. Zreszt same midzy
sob te si nie lubi i reaguj

na swoj obecno cokolwiek

wybuchowo. Kulk prowadzimy za

pomoc kursorów lub joysticka -

niestety, kady ruch jaki ni wykona-

my, jest natychmiast mapowany
przez wszystkie pozostae. My w dó,

one te, niebieska w lewo, one w le-

wo - no, chyba, e której stanie na

drodze jaka cianka, albo dziurka

w któr da si wpa...
To ju prawie caa wiedza, jak

naley posi, by móc gra. Caa
reszta to drobiazgi, wynikajce z in-

nych przeszkadzajek, porozmiesz-

?laze (Raster

1 i 5

czanych w do zwykle perfidnych

miejscach. Trzy znane mi ich typy to

klapki, przesuwane pod wpywem
nacisku (tak skonstruowane, e da-

j si otworzy tylko z jednej stro-

ny), wgbienia w podou (mona

nad nimi przelecie z rozpdu, ale

jak si w nie wpadnie, to klops) i ot-

wory, obok których znajduj si
wystajce guziki - stajc na guzi-

kach powodujemy chwilowe zam-
knicie otworu (nie musz doda-

wa, e guzik prawie zawsze znaj-

duje si po przeciwnej stronie otwo-

ru ni ta, z której go potrzebujemy).

Te dodatkowe elementy krajobrazu

powoduj, e szare kulki czasem
maj dodatkowe zastosowania -

polegajce na ruszaniu klapkami,

zamykaniu otworów itd. W dodatku,

o ile zakoczenie poziomu polega

na doprowadzeniu do koca tylko

niebieskiej kulki, czasem do wyjcia

warto te doprowadzi cztery szare
- otrzymuje si wtedy tytu „Maze
Mastera", co wprawdzie nie ma
adnego gbszego znaczenia

z punktu widzenia gry, ale mile ech-

ce nasze ambicje.

To mniej wicej wszystko, co

mona napisa o tej grze. Ma ona
bowiem jedn wad - jest lekko

nudnawa. Doszedem do 11 pozio-

mu (kod 7886) i jak na razie zre-

zygnowaem z dalszych prób. Mo-
e jeszcze kiedy spróbuj...

Robauez
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Zapraszamy na zakupy wysykowe!

LK. AVALON

skr. poczt. 66

35-959 Rzeszów 2

Do obliczonej ceny zamówionych gie
r

aoliczane sq koszty wysytKi

w wysokoci z- A Naley poda drukowanymi literami swoje imi

i nazwisko, dokadny adres z kodem pocztowym oraz typ komputero.

Peny spis oferowanych gier mona uzyska po przesaniu opaconej



W jednym z najwikszych wi-
zie, w którym kary odbywaj
najwiksi kryminalici i zbrod-

niarze, pilnowaniem winiów
zajmowali si nie tylko stranicy,

ale take caa armia wojskowych
robotów. Przestpcy zamknici
w podziemiach tej wiziennej
wyspy byli naprawd groni,
wic obecno wojskowych ro-

botów bya konieczna do utrzy-

mania porzdku.
Kilka godzin temu okazao si,

e z robotami jest co nie tak.

Najpierw zaczy si dziwnie za-

chowywa, a zaraz potem zlikwi-

doway wszystkich winiów. Nie

byoby w tym nic zego, gdyby
ich nastpnym celem nie stali si
stranicy. Mimo i byli dobrze
przeszkoleni i wyposaeni w no-

woczesn bro. roboty poradziy
sobie z nimi w cigu kilku minut
- wygldao to jak rze niewini-

tek. Wkrótce potem z wizienia
przestay dochodzi jakiekolwiek

sygnay. Kto wie, co planuj zam-
knite za elazn bram wojenne
maszyny...

Wanie Twoim zadaniem, cy-

borgu C.V.200 jest zlikwidowa-
nie buntu razem z caym wizie-

I

niem. Aby tego dokona, musisz
zej na najniszy dwudziesty
pity poziom i zdetonowa tam
adunek. Zadanie nie jest proste

I tym bardziej, e na wysp zosta-e zrzucony bez broni i ekwi-

punku, tak wic musisz si za-

dowoli tym, co uda Ci si zna-

le porzuconego przez gin-
cych straników w korytarzach

podziemnego kompleksu. Nies-

tety, mapy podziemnego wizie-
nia byy tak tajne, e nawet na-

czelnemu dowództwu nie udao
si ich dla Ciebie zdoby. Tak
wic sam b-
dziesz musia
znale sobie
drog w labiryn-

cie korytarzy.

Na domiar zego wszdzie poza-
mykane s przejcia i grodzie,

które mona otworzy za pomo-
c poumieszczanych w cia-
nach przeczników lub te zam-
ków na klucze lub karty magne-
tyczne, które oczywicie naj-

pierw trzeba znale. To, który

zamek otwiera które przejcia,

pozostao sodk tajemnic
straników zabran przez nich w
godzinie przeprowadzki na
tamten wiat. Czasem trzeba si
dobrze zastanowi, które przej-

cie otworzy najpierw, bo zy
wybór moe uniemoliwi uko-
czenie poziomu.
Jako cyborg jeste znacznie

bardziej delikatny ni wadajce
podziemnymi korytarzami robo-

ty, dlatego bdziesz musia bar-

dzo uwaa na stan swojego
„zdrowia Na szczcie gdzie-

niegdzie znajduj si czci
umundurowania takie jak kami-
zelki kuloodporne, hemy, pasy
wytwarzajce pole siowe, kom-
binezony ochronne itp. Kada
z tych czci garderoby daje Ci

czciow ochron, ale niestety

nie mona ich wszystkich zao-y na raz, np. nie mona zao-y kamizelki kuloodpornej
i kombinezonu jednoczenie.
Siy tracisz nie tylko wtedy,

kiedy Ci trafi kule, ale take
wtedy, gdy biegasz. Na szcz-
cie przystajc powoli odzysku-
jesz siy utracone w biegu, ale

gdy zmczysz si bardzo, nigdy
nie odzyskasz caoci energii.

Odpoczywajc nie odzyskasz
te energii utraconej przez rany.

Nadszarpnite zdrowie mona
czciowo odzyska dziki jedze-

niu i rodkom opatrunkowym,
które mona naby w znajduj-

cych si midzy pozioma-
mi sklepach. Oprócz te-

go dokonuje si tam
zakupów broni

i ekwipunku.

leaac

1
Oczywicie mona te sprzeda
to, co znalazo si po dro-

dze, a pienidze przezna-

czy na co innego. Bar-

dzo przydatn rzecz jest

skaner, pokazuj-
cy fragment
najbliszej
okolicy, który

uatwia orien-

tacj i pokazu-

je kierunek

zbliania si
wrogów.
Jeeli chodzi

o bro, to jest jej

cakiem spory
wybór (na po-
cztku niewiele,

ale w miar przechodzenia ko-

lejnych poziomów wybór wzras-
ta). Oczywicie róne rodzaje

broni wymagaj rónych rodza-

jów amunicji, któr naley osz-

czdza, bo jest jej raczej mao
jak na Twoje potrzeby.

Jak zapewne wiesz do przej-

cia masz 25 poziomów. Niektó-

re z nich sprowadzaj si tylko

do odnalezienia drogi do wyjcia

(co wcale nie jest trywialne)

w innych bdziesz jeszcze mu-
sia uruchomi zapalnik zegaro-

wy w bombie i zdy dotrze dc

wyjcia zanim nastpi wybuch...

Gra ..Za elazn bram" tc

pierwsza dostpna na Amidze
gra w stylu sawnego pecetowe
go ..Wolfensteina". Wprawdzie
nie caa grafika jest teksturowa-

na, tylko porozwieszane co ka-

waek plakaty (w dalszych plan-

szach take odrobin sprone
rysunki, a nawet animacje!)

ale za to ciany s cieniowa-

ne, a jako wrogich obiek-

tów znacznie lepsza niz

w podobnych grach na PC
Podczas chodze-
nia w korytarzach

sycha guchy
odgos naszych
kroków i od cza-

su do czasu
wystrzay brom
(jak czsto zale-

oczywicie od tego

jak czsto naciskamy
spust). Stwarza to

specyficzn, trzyma-

jc w napiciu at-

mosfer, a okrzyk gincego bo-

hatera niemale przyprawia
o zawa, tak jakby to naprawd
NAM co si dziao.

Có wicej doda. Ta gra jest

naprawd wietna i polecam j
kademu Amigowcowi, tym bar-

dziej, e jej wymagania s nie-

wielkie - wystarczy Amiga 50C

z jednym megabajtem pamici..

BADJOY



TimSoft

ul Kociuszkowców 8
75-350 KOSZALIN
•B

1 (0-94) 43-35-82

W roku 2047 powstaa gru-

pa terrorystów, któ-

rzy osignli oszaamia-
jce wyniki w dziedzinie

bada nad superbroni. Skon-
struowali oni maszyn, któ-

ra pozwolia im przemieszcza
si w czasie. Ich plan by pros-

ty, cofn si w czasie i ..popra-

wi" histori na wasn ko-

rzy. Rozpoczli od 1942 ro-

ku, gdzie przenieli cz swoje-

go arsenau, aby wspomóc kraje

nalece do Osi (Niemcy, Wo-
chy, Japoni). Skutki tego incy-

dentu odczuto w roku 2047. Naj-

wysza Rada postanowia dzia-

a. Najpierw skonstruowaa
wasny wehiku czasu, a póniej
eby wszystko odkrci wysa-
a w przeszo swoj elitar-

n jednostk powietrzn Lataj-

cych Tygrysów (Flying Tigers)

- czyli Ciebie wanie.
Podróujc w czasie i przes-

trzeni bdziesz musia bezlito-

nie rozprawia si ze sprzymie-

HIS

tkie wrogie jednostki - wszys-
tko co si rusza - i zlikwiduj nat-

rtnych terrorystów, którzy pod-
róuj bezczelnie w czasie.

Na kocu gry, po 36 pozio-

mach, znajduje si olbrzymia cy-

bernetyczna kula - zniszcz j,
a uratujesz ludzko z przyszo-
ci. Jako podzikowanie uzys-

kasz tytu Latajcego Tygrysa
i zostaniesz ponownie wysa-
ny w czasie do roku 1943,

ale tym razem na trudniejszym

poziomie - ciekawe, czyby
czas si zaptli?

Gra jest klasyczn strzelan-

k, z tych, którymi zagrywali-

Flying Tigers
rzecami terrorystów. Pierw-

szym terenem dziaa bdzie Pa-

cyfik rok 1943. Tutaj spotkasz
na swojej drodze szereg japo-
skich myliwców, wysanych
specjalnie po to, aby nie dopu-
ci do wypenienia przez Cie-

bie misji. Jest ona prosta-

zniszcz transport broni wysa-
nych przez terrorystów z przysz-

oci.
Drugim i trzecim okresem,

gdzie bdziesz musia nadwyr-a skrzyda swojego samolo-
tu i przegrza swoje dziaka, b-
dzie rok 1972 i 2012.

W pierwszym z nich b-
dziesz mia do czynienia z nowo-
czesnymi samolotami odrzuto-

wymi, natomiast w drugim z lata-

jcymi maszynami przyszo-
ci. Twoje zadanie jest takie samo
jak w roku 1943, zniszcz wszys-

my si kiedy dawno na automa-
tach. Kierowany przez nas samo-
lot widzimy z góry. Wyposao-
ny jest on w dziaka i za-

czep na bro specjaln. Po dro-

dze strzelamy do wszystkie-

go, co si rusza, zdobywajc pun-

kty, nowe bronie specjalne i zesta-

wy dziaek. Kade trafienie zmniej-

sza nasz oson i jeeli jej po-

ziom zejdzie do zera, nasz samo-
lot popisze si wspaniaym wybu-
chem, zabierajcym ycie jedne-

go z naszych komputerowych pi-

lotów.

Przyjemna zmieniajca si
z kadym poziomem muzy-
ka, rónorodne plenery, set-

ki wrogów, tysice pocisków,

36 poziomów i li terroryci,

to wszystko z pewnoci wcig-
nie Was na kilka godzin.

EMILUS

ETERNAL
Rewelacyjna grafika, pynna

animacja, doskonaa muzyczka

i efekty dwikowe.
Wielopoziomowa platformówka

w wykonaniu najlepszych

koderów, grafików i muzyków
z grupy INFLEXION.

Recenzja:

Secret Service 2/95.
ic-*T«Gjn

ISUISUfl

nr/BiL
li 'fi-'

U

A oto pena oferta programów naszej firmy: CENY ZAWIERAJ PODATEK VAT

COMMODORE C-64/128
Chemia - 58 000 z (5. 80z)

25 tematów z zakresu materiau szkoy podstawowej i

pierwszych klas szkó rednich. Recenzja: C&A nr 6/94

O Geografia - 58 000z (5,80z)
1 8 tematów z zakresu materiau szkoy podstawowej i

pierwszych klas szkó rednich Recenzja: C&A nr 6/94.

0 Historia - 58 000z (5,80z)
1 7 tematów z zakresu materiau szkoy podstawowej i

pierwszych klas szkó rednich. Recenzja: C&A nr 6/94.

GQr\oU\s-58000z (5,80z)
Gra uczca poprawnej pisowni wyrazów,

przypominajca popularny TETRIS.

Dr Mad - 58 000 z (5,80z)
Gra zrcznociowa.

ODrip- 58 000z (5,80z)
Gra zrcznociowa. Pozbieraj monety rozsypane w
naidziwniejszych, czsto niedostpnych miejscach.

Recenzje: Top Secret 12/94. Secret Service 2/95.

GEternal-56*000Zr (5,80z)
Rewelacyjna gra zrcznociowa. Grafika na najwyszym
poziomie, wiele etapów Recenzja: Secret Service 2/95.

Klemens- 58 000z (5,80z)
Rozbudowana gra zrczn Bohater w penym ^^^^
niebezpieczestw wiecie Recenzje: C&A 8/94. Secret

Senrice 11/94.

O Koci & Poker - 58 000z (5,80z)
Dwie doskonae gry Recenzje Top Secret 10/94. C&A
nr 9/94.

Later -58 000 z (5. 80zJ
Gra zrcznociowa. Wyprowad bohatera z lochu.

Lazarus - 58 000z (5,80zj
Pk Colonel w bazie strzeonej przez zbuntowane roboty.

Opis i mapa Top Secret nr 7/94

O Slaterman - 58 000z (5.80z)
Gra zrczn. Przez nieuwag postrcae gwiazdy na

pobliskie planety Naprawienie szkód zajmie Ci wiele

czasu. Recenzje: Top Secret 12/94. Secret Service 2/95.

O Triada - 58 000z (5.80z)
Zestaw trzech gier logiczno-zrcznociowych.

O Hardtrack C omposer - 75 000 z (7, 50z)
Doskonay, protesionalny edytor muzyczny. Tworzenie

muzyki do gier. dem itp Szczegóowa Instrukcja.

AMIGA

3xLogic Games - 199 000z (19,90z)
3 barwne gry logiczne.

o Historia - 199 000z (19 f90z)
Szkoa podstawowa i pierwsze klasy szkó rednich.

Urozmaicona forma graficzno-dwikowa.

G Ortomania - 199 000z (19,90z)
Trzy gry uczce ortografii.

W tym Ortotris II dla dwóch osób!!!

O Geografia - 199 000z (19,90z)
Szkoa podstawowa i pierwsze klasy szkó rednich.

Urozmaicona forma graficzno-dwikowa.

ZASADY SPRZEDAY WYSYKOWEJ
Ceny obowizuj do ukazania si nastpnego numeru pisma.

O Zamówienia, koniecznie z dopiskiem Top Secret. prosimy przysya na kartkach pocztowych lub kartach

rejestracyjnych, doczanych do czci naszych programów. Naley poda swój dokadny adres, tytuy

zamawianych programów oraz rodzaj komputera Termin realizacji - do 21 dni.

0 Poniewa sprzedajemy programy w niskich cenach, zmuszeni jestemy dolicza koszty pocztowe do ceny
przesyki. Zdajc sobie spraw z niedogodnoci takiego rozwizania wprowadzilimy system zniek.

1 tak: przy zakupie dwóch programów oszczdz Pastwo 5% ceny programu, przy zakupie trzech - 8%.
Kupujc jednorazowo pi programów zaoszczdz Pastwo a 10% !!!

O UWAGA zamówienie przysane na karcie rejestracyjnej uprawnia do dodatkowego 5% rabatu. Zakup min.

dwóch takich samych programów (doskonay prezent) to dodatkowo 3% rabatu. Kupujc u nas wysykowo
programy otrzymasz kupony-nalepki. które naklejone na kartk pocztow z zamówieniem daj dodatkowe korzyci.

Szczerze zachcamy do zakupów wikszych ni 1 szt. gdy koszt wysyki jest naprawd wysoki.

Katalogów nie wysyamy - przedstawiona oferta obejmuje wszystkie nasze programy.
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uffy i Puffyn to dwa mie
l kudate stworki. Twoim

|
zadaniem jest pomóc im

wydosta si z podzielo-

nego na kilkadziesit po-

ziomów labiryntu. Aby
przedosta si na nastpny po-

ziom, trzeba zebra wszystkie

znajdujce si na nim kropki siy

(PAD GOMS). Kad plansz mo-
esz przej jako Puffy lub jako

Puffyn. Z tym, e niektóre poziomy
atwiej pokona postaci silniej-

szego Puffy, inne natomiast posta-

ci szybszej Puffyn. Energia

stworków maleje przy spotkaniach

z potworami, ale równie wraz
z upywem czasu. Nie martw si
jednak, gdy zapasy energii mo-
na uzupeni zjadajc znajdujce
si w rónych zaktkach labiryntu

jedzenie. Nie jeste te zupenie
bezbronny. Kady z bohaterów po-

siada nieskoczon ilo strzaów,

które nie s moe zbyt skuteczne,

ale zawsze troch pomagaj. Op-
rócz tego mona znale mnóstwo
bonusów takich jak dodatkowa
szybko, ognisty oddech potrafi-

cy odstraszy niektórych wrogów,
superstrza, znacznie mocniejszy

od zwyczajnego, odpychanie od-

straszajce przeciwników, niewi-

dzialno czy magiczne piguki

pozwalajce zobaczy map.

Oprócz tego mona te znale
skrzynie zawierajce róne rze-

czy, klucze otwierajce drzwi

i skrzynie, drzwi, puapki otwieraj-

ce tajne przejcia, sekretne drzwi

i niewidzialne ciany.

Oczywicie gra nie byaby cie-

kawa, gdyby nie zagraajcy cay

czas wrogowie. Jest ich kilka ro-

dzajów, z których kady jest nie-

bezpieczny i daje si go pozby in-

nymi metodami. Przeszkadzajki te

to duchy, kaue kwasu, ledzce
Ci oczy i niezniszczalne smoki,

z których co bardziej niebezpiecz-

ne potrafi lata.

Takie wanie niebezpiecze-
stwa czekaj na dwójk malutkich

stworków uwizionych w ogrom-

nych labiryntach. Mam nadziej

e bdziesz w stanie im pomóc.

BADJOY

Shogun
Jest pierwsza poowa XVI wie-

ku. W Japonii rozszalaa si wielka

wojna domowa. Czterech wielkich

generaów japoskich rozpoczo
ze sob walk o panowanie nad
caym krajem i o to, by zosta wiel-

kim Shogunem. S to generao-
wie: Pokushina, Usakashia, Konis-

hano i Takanoshi

Jeli chcesz wzi udzia w tym
konflikcie, to wciel si w wybran
z tych czterech osób (pierwszemu
generaowi odpowiada najniszy
stopie trudnoci).

Rozpoczynasz majc pod wa-
daniem jedn z dwudziestu pro-

wincji japoskich. Na niej stoi Twój

zamek, w którym masz kilkunastu

zwykych onierzy. Na pocztku
kadego miesica dostajesz przy-

chody z podbitych przez Ciebie

prowincji i moesz poruszy swoj
armi, w celu podbicia nowych
prowincji. Gdy zbierze Ci si wik-
sza suma pienidzy, kup sobie no-

wych onierzy, samurajów (duo

lepiej walcz)
lub partyzanta.

Jest on potrzeb-

ny przy atakach

na zamek, po-

niewa przed

atakiem wkrada
si do niego i ot-

wiera bram.
Bez niego atak

na zamek jest

cakowicie nie-

moliwy. Za po-

kan sum
moesz take
postawi sobie

zamek, w któ-

rym urzdzisz
sobie garnizon.

Jeli standar-

dowe metody
zdobywania pie-

i

•

^^^^
nidzy i prowincji Ci nie satysfak-

cjonuj, moesz dokona napadu
rabunkowego na zamek przeciwni-

ka lub urzdzi turniej uczniczy. Na

trafienie do tarczy masz trzy strza-

y. Aby strzeli, musisz ustawi kt
pionowy, poziomy oraz nacign
z odpowiedni si uk. Musisz przy

SHOGUN

CYBERSTYLE 94

4.JL 4

m

tym zwróci uwag na wiatr i dok-

adnie, metod wizualn, okreli
kierunek i odlego do celu.

Gdy w wyniku walki zdob-
dziesz czyj zamek, automatycz-

nie zyskujesz wszystkie teren>

waciciela tego zamku. Dlatego

te czsto opaca si poczeka
z atakami na pojedyncze prowin-

cje, zebra troszk wiksz armi
i zaatakowa zamek przeciwnika.

Gdy podbijesz wszystkich prze-

ciwników, zostaniesz Shogunem
ujrzysz rysunek kocowy i bdzies:
móg cieszy si zwycistwem.

Ferion



Maih Blaster: Secret o The Los! City
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Math Blaster: Secret of The Lost City
Ta gra nie zasugiwaaby na uwa-

g (ani jej oprawa muzyczna, ani

dwikowa, ani tym bardziej jako ta-

ka nie s rewelacyjne), gdyby nie jej

aspekt edukacyjny. Dawno temu wi-

dziaem pierwszcz „Math Blas-

tera'. dziaajc pod kontrol DOS-
u i cho sprawiaa ona raczej kiep-

skie wraenie, kilkoro dzieci mniej-

szych i wikszych grao przy mnie
przez kilka godzin, zgbiajc przy

okazji tajniki podstawowych dziaa
arytmetycznych.

Tym razem zadanie polega na
odleceniu z planety, na której roz-

bia si nasza rakieta. eby do te-

go doprowadzi, trzeba w miecie
uaktywni (?) cztery budynki.

W pierwszym z nich przed oblicze-

niami trzeba rozwiza co w ro-

dzaju zagadki logicznej - poprzes-

tawia w labiryncie trzy postacie

którymi si gra, ponaciska kilka

guzików i pocign za jakie kó-

eczka w celu uzyskania dostpu
do porozrzucanych w rónych
miejscach cyfr i znaków dziaa,
z których trzeba uoy poprawne
dziaanie. Drugi budynek to skaka-

nie po platformach - na kadej
z nich wypisane jest dziaanie, któ-

rego wynik musi si mieci w od-

powiednim zakresie (np. od 7 do
13). Trzeci budynek to strzelanie

do biegajcych w t i nazad stwor-

ków - kady z nich ma przed tra-

fieniem przypisan do siebie licz-

b. Chodzi o to, by do celu dobieg
tylko ten z liczb uzupeniajc
wypisane na dole ekranu dziaa-
nie. Ostatniacz to ju nie dzia-

ania arytmetyczne - naley ko-

rzystajc ze specjalnej maszyny
wygenerowa kilka wersji macko-
poda rónicych si midzy sob
okrelon liczb cech. Po kadym
wykonaniu wszystkich zada poja-

wia si krótka animacja odlatuj-

cej rakiety i mona próbowa gra
dalej, przy wzrastajcym poziomie
trudnoci lub z innymi dziaaniami.

Nowa wersja „Math Blastera"

dziaa pod Windows, ma 256 kolo-

row grafik -
i o dziwo ani ladu

muzyki ani dwiku. Wprawdzie
sdzc z akcji widocznej na ekra-

nie jakie dwiki powinny by sy-
szalne, jednak z goniczków nic

nie leciao, cho inne programy
daj sobie w tej samej konfigurac-

ji wietnie rad.
Borek

NAJWIKSZY WYBÓR
KART, MUZYCZNYCH
DLA KOMPUTERÓW DOMOWYCH : DLA PROFESJONALISTÓW :

1

Sound Blaster 16VE Sound Blaster AWE32
Gravis UltraSound Gravis UltraSound MAX
Audio Blitz 16+ SPEA Media FX
Gravis ACE (modu Gravisa dla RIO (profesjonalny modu brzmieniowy

posiadaczy Sound Blastera) dla posiadaczy Sound Blastera)

SzeroI<a oFerta pRodukrów FiRiwy TurtIe BeacIh SysTEMs

ORAZ CZYTNIKÓWCD-ROM a(W^.
CZYTNIKI NOWEJ GENERACJI ATAPI IDE : . tt WVJ*** ,Yii*

A

Mitsumi - 2,3,4 x speed . . VUt*,W *
,. A \ ( V> «»

Sony - 2 x speed . . \ ,\U V'Y
X

\

i

\\\

CZYTNIKI SCSI interfoce: ^**1*E n">**SSffi
Toshiba XM 3501 B - 4 x speed .\» P*? ^'^A^PRZT ( opRORAM0WAN E

Toshiba XM 3201 B - 3,4 x speed MULTIMEDIALNE

PosiAdAiwy boc,ATA biblioTEk proc,raivió\x/ Shareware do GRAVISA
(UltraMedia - Biuro Handlowe 00-513 W-wa Nowogrodzka 4 IV p„ tei/fcoc (02) 628-8074)



Zamie na Macintosha!

1099
USD+YAT

Marzysz o wyprawach kosmicznych? Przygotowujesz si do klasówki z matmy? Piszesz swój

odlotowy, bajecznie ilustrowany pamitnik? Macintosh Ci pomoe! Mamie i Tacie te si

spodoba, bo to komputer do pracy, nauki i zabawy. Znajd, odkurz i zanie do sklepu

swój stary 8-bitowy komputer a dostaniesz znik i kupisz nowiutekiego Macintosha

za 1099 USD+VAT (o 122 USD taniej)! Masz czas do 15 kwietnia.

Zestaw zawiera: * komputer Macintosh LC 475, 4MB RAM, twardy dysk 250 MB * kolorowy monitor 14 calowy (256 kolorów lub wicej) klawiatur

i mysz « polski system operacyjny i polskie czcionki program Claris Works po polsku (edytor tekstów, program graficzny, baza danych, arkusz kalkula-

cyjny, polski sownik ortograficzny) « komputerów)' sownik polsko-angielski i angielsko-polski „Angela" li 200 MB programów, gier i filmów za darmo!

Autoryzowani sprzedawcy Apple Compuk r Biaystok Baza, ul. Bema 102, tel. 288 92; Bielsko-Biaa (Jumak, ul. 11 Listopada 60, tel. 230 5-t: Byd8°*zcz Baza >
ul Karowicza 26,

tel. 41 72 87; Mikrotecb, ul. Dworcowa 71, tel. 22 11 13; Bytom Printy Poland, ul. Smolenia 16, tel. 182 81 18; Gdask USE, ul. Fiszera 14, tel. 47 24 51; Gdynia Spartan,

ul. lska 35/37, tel. 211 903; Katowice ApLatid. ul. Graniczna 29, tel. 156 19 05; KSK, ul. Plebiscytowa 36, tel. 157 39 S" Kraków CCNS, ul. Nowojki 11, tel. 33 34 26; Dexter,

ul. Wrocawska 37a, tel. 34 08 08; QMK, PI. Szczepaski 2, tel. 22 73 85; PC Computers, ul. Grabowskiego 13, tel. 34 50 03; Lublin Laser & Graf, ul. Przyjani 13, tel. 76 10 37;

ód aRT
%
ul. Piotrkowska 204/210, tel. 36 87 86; Focus, ul. Zamenhofa 5, tel. 36 51 72; Olsztyn Inter, ul. Staromiejska 6, tel. 23 71 30. Opole EVK, ul. Krakowska 37, tel 54 35 64;

Pozna Baza, Os. Na Murawie 3, tel. 21 32 57; Cortland, ul. Garbaty 56, tel. 52 69 21; Perfect. ul. Grodziska 11, tel. 67 12 67; Szczecin USB, ul. Piotra Skargi 23, tel. 22 18 22;

Warszawa Mtix. ul todby Ghandi 21, tel. 641 16 97; Applause, ul. Wilcza 50/52, tel. 623 04 91; Baza, ul. Powsiska 22a, tel. 642 19 14; Cortland, ul. Krzywickiego 9. tel. 25 22 07;

Elektroland-Poldrim, Al Krakowska 11, tel. 56 00 85 w. 126 oraz ul. Ostrobramska 75a, tel. 13 83 45; KPsystem. ul. Andersa 27a/76, tel. 31 53 79; Language & Business

ul konstruktorska la, tel. 49 99 51; Madland, ul. Polna 54, tel. 25 40 66; Media Grapb, ul. Alzacka 5c, tel. 617 27 53; partners p&p, ul. Goleszowska 6, tel. 37 35 10 w. 401;

Semafic, ul. Targowa 80/82, tel. 618 41 97; Tacbo-bis, ul. elazna 64, tel. 24 38 83; Viggen, ul. Jana Pawia 46/48, tel. 635 86 43; Wimal, ul. Modzelewskiego 27, tel. 47 94 62;

Wood. ul. Sienna 82, tel. 20 90 60; 4Dream-Mayday, ul. Turystyczna 2, tel. 484 454; Wrocaw - CCS, uf Bema 17, tel. 211 666; Printy Land, ul. Ofiar Owicimskich P.

tel. 44 57 83; Robomatic, ul. Powstaców lskich 166, tel. 62 33 84; SEC, ul. Sowackiego 35, tel. 446 251.

Jeli kupisz komputer, wylij kopi faktury na adres: Apple Computer IMC Poland, Sad Ltd. Dzia Edukacji, 02-758 Warszawa, ul. Mangalia 4,

a Twoja szkoa wemie udzia w losowaniu mini pracowni komputerowej. Jedna faktura to jeden los. 0

Apple Macintosh - komputer dla kadego



TS-Shareware
Zestaw 1 (PC) 1,2 MB

DEU 5.21 - chyba najlepszy z edyto-

rów do Dooma
GAME WIZARD 2.4 -„Action Replay"

dla PC-tów. samemu atwo zrobisz

niemiertelno!
GAME TOOLS 3.21 -„Game Wizard",

lepszy ale trudny.

TABLICE DO „GAME WIZARDA" - 4

gotowe tablice do „GW.
EDYTORY SAVEGAME ÓW - „Do-

om", „Privateer", „Raptor", „Reunion",

„Tie Fighter", „UFO", „Mystic Towers".

„Ramzes"
SMALL TOOLS - 2 mae narzdzia:

„Amidecod" (podaje haso do kompute-

ra) i „Break ARJ" (zgaduje haso
w *.ARJ).

SECRET CODES itd. - TnT do 233
PC-towych gier.

TRAINERS - trainery do do 56 gier

(np. „Ouarantine". „Cannon Fodder".

„TIE Fighter". czy „Heimdall 2").

TRAINERS MASTER v1.0 - trainery,

ale zebrane razem (75 gier „Dune II".

„Alone in the Dark II", „Flashback",

„Prince od Persia" czy „Rebel Assault").

TS DEMOS - demka Top Secret.

TSTEXTS - teksty PC-towych tipsów.

kodów (razem 130) i savegame'ów

(36) na PC-ty publikowanych w TS.

UNP v3.10 - odpakowywacz skom-
presowanych plików EXE.

Zestaw 2 (PC) 1,2 MB

BANANOID v1.00 - adna odmiana
„Arkanoida" (VGA. powikszone pole

gry - 2 ekrany).

BASSTOUR v3.00 - bardzo realistycz-

ny symulator owienia ryb.

BIPBOP II - gra arkanoidopodobna.

ale nowatorska.

CHEAT v1.10 - 271 tipsów i trainerów

do znanych gier.

JOUST VGA - znana z automatów
zrcznociówka: pojedynek jedców
na ogromnych ptakach.

KRET - gra logiczno - zrcznociowa,
z wygldu podobna do Tetrisa. zasady

s zupenie inne, a gra si chyba lepiej.

MAGUS, 2ND EDITION - pereka!

RPG. Maa gra, ale niezwykle dobrze

zrobiona. Postaci mog nalee do kil-

kunastu rónych klas, uywa wielu

przedmiotów, dobra grafika.

TEROLIS v1.0 - klasyczny tetris. roz-

budowany, dobra grafika, muzyka na

SB i Gravisa.

TOP SECRET SAVEGAMES EDITOR
v1.00 - redakcyjny edytor savega-

me'ów. Przydatny, sporo umie, w opar-

ciu o niego robimy rubryk savegame'y
TUROID v1.20 - klasyczny arkanoid +

edytor poziomów.

Zestaw 3 (PC) 1,2 MB

LINE WARS II - strzelanka kosmiczna

z zaciciem symulatorowym, podobna
do „TIE FIGUTELA- ..X-WINGA" czy

„DARK CRUSADERA"

staw 4 (PC) 1,2 MB

SLOW - program zwalniajcy zegar

czasu rzeczywistego.

HEXXAGON - planszowa gra logiczna.

RIPTIDE - zrcznociówka podwodna.

To ju pite podejcie do naszej

dyskietki shareware. Tym razem -

opierajc si na wiedzy o tym, jak

sprzedaway si poprzednie - pos-

tanowilimy wykona jeden krok

do przodu -
i jeden do tyu. Zaraz

wszystko dokadniej wyjani.
Jak moe pamitacie (a jak nie

pamitaeie, to list dyskietek znaj-

dziecie obok) na naszej pierwszej

dyskietce znalazo si kilka progra-

mów uatwiajcych granie (Game
Wizard na przykad), na nastp-

nych za - gównie gry. Okazao
si, e najlepiej sprzedawaa (i na-

dal si sprzedaje) wanie ta pier-

wsza. Nie ma sensu powtarza za-

wartych na niej programów (jakoe
cigle jeszcze mona j zamówi),

jednak pojawiy si w midzyczasie

nowe wersje umieszczonych tam

rzeczy - midzy innymi Game Wi-

zard 2.60, czy nowsza wersja

TSED (Top Secret Save Games
Editor). Postanowilimy wic na

dyskietce numer pi umieci
wanie kilka takich nowszych wer-

sji programów, które ju byy w na-

szej ofercie - co jest swoistym kro-

kiem do tyu. Równoczenie doka-

damy do tego kilka rzeczy cakiem
nowych. Koniec marudzenia, prze-

chodzimy do konkretów.

Cheat 2.07

Program autorstwa krajowego
- napisany przez Maka Grusz-

czyskiego. Zbiór cheatów, ko-

dów i innych pomocy do 341 gier

pecetowych. Aktualne wersje

programu zwykle lduj u nas

w BBS-ie, jednak nie wszyscy ma-

j modemy, albo nie wszystkich

sta na cignicie pliku liczce-

go ponad pó megabajta. Cz
danych w programie to informacje

o kodach wstukiwanych z klawia-

tury,cz to trainery, które zosta-

n zapisane na dysku po wybra-

niu odpowiedniej opcji.

Jill of the Jungle

A to taka gierka. Zrczno-
ciówka - biega si po (jak atwo
zgadn) dungli, bijc ptaki, a-
by, krokodyle i inne (np. roje dzi-

kich pszczó, a moe os). Cao

zostaa zrobiona przez Epic Me-
gagames, co zapewnia niez ja-

ko, nawet jeli rok produkcji

(1992) moe lekko straszy.

Game Wizard 2.60
Co tu pisa - nowsza wersja.

Usunitocz byków i zwikszo-
no uniwersalno programu,

wikszych zmian brak. Poniewa
sesj z Games Wizardem ju kie-

dy opisywalimy, wicej pisa
nie bd.

MK2 trainer

Dla niektórych to bdzie chyba

najwaniejsza pozycja na tej dys-

kietce. Bardzo solidny trainer do

Mortal Kombat 2 - pozwalajcy

w praktyce na niemal pene przej-

cie kontroli nad gr. Zeby nie by
goosownym - mona sobie tak

poustawia ilo energii, któr si
dysponuje jako gracz, ilo energii

przeciwnika i liczb rund, eby na

okrgo trenowa fatality, babality

i friendship - bez koniecznoci

wygrywania za kadym razem caej

walki. Sprawdzaem u siebie w do-

mu - dziaa prawie perfekcyjnie

(czasem si wiesza - ale rzadko).

Solutiony -

Teenagent, Sotys
Oba s u nas w BBS-ie - ale ni-

niejszym dajemy Wam moliwo
zaopatrzenia si w nie w ramach
sprzeday wysykowej. Obie gry

byy ju u nas opisywane, teraz

mona si dowiedzie jak je sko-
czy. W miar pojawiania si ko-

lejnych polskich gier przygodo-

wych bdziemy si starali konty-

nuowa t tradycj.

TSED
Poprawiona wersja naszego

edytora savegame'ów, wreszcie

z dokumentacj (niestety, leniwe

ptaszysko napisao j najpierw po

angielsku, a potem nie miao ju

siy przetumaczy caoci na pol-

ski...) Tym razem wszystkie opcje

dziaaj tak, jak powinny. Ponie-

wa od jakiego czasu (zgodnie

z zapowiedziami) zaczlimy dru-

kowa skrypty, uywanie edytora

zaczyna mie coraz wikszy sens.

Hackers Viewer 5.28
Coraz bardziej rozbudowane

narzdzie, pochodzce zza naszej

wschodniej granicy (a nawet

dwóch granic w tym samym kie-

runku). Zasadniczo suy do edycji

zawartoci plików (podobnie do
naszego edytora), jednak jest ukie-

runkowany na co zupenie innego
- ma midzy innymi wbudowany
disassembler. wic znacznie bar-

dziej nadaje si do analizy kodu.

Jedno z kilku(nastu) narzdzi, jaki-

mi od czasu do czasu si posugu-

jemy, gdy zawiod inne metody.

UNP 4.10
To ju byo. ale we wczeniej-

szej wersji. Program do dekom-
presji spakowanych plików wyko-

nywalnych. Ta wersja jest o tyle

ciekawsza od poprzednich, e
usiuje (ze zmiennym szczciem)
rozpakowa program nie tylko

wtedy, kiedy zna typ uytego pa-

kera, ale równie wtedy, gdy prog-

ram zosta spakowaniu dodatko-

wo zmodyfikowany w celu unie-

moliwienia rozpakowania. Cza-

sem dziaa, czasem nie.

XOE 3.20
Prawie to samo co poprzedni -

o troch mniejszych moliwociach,

ale czasem okazuje si lepszy, dla-

tego warto mie oba pod rk.

Aby zamówi dyskietki, naley:
- wypeni kupon znajdujcy si na tej

stronie,

-cena jednej dyskietki wynosi 5.49 z
(54.900 starych z). Do tego doda koszt

wysyki, wynoszcy 3.50 z (35.000 starych

z) niezalenie od ich iloci,

- obliczon sum wpaci przekazem na

nasze konto.

- kupon i kopi odcinka przekazu wysra na

adres:

Wydawnictwo „Bajtek"

TS SHAREWARE
ul. Suby Polsce 2. 02-784 Warszawa

Nasze konto:

Wydawnictwo „Bajtek"

PBK S.A. IX Oddzia w W-wie

370031-534488-139-11

r
TOP siecriet Shareware - Zamówienie

Imi i nazwisko (nazwa firmy)

Ulica, numer domu i numer mieszkania

Kod pocztowy Miejscowo

Zamawiam dyskietki TS Shareware nr: D1.D2.D3D4.D5.



Talremyw
Najlepsze gry (opisy w jzyku polskim) dotr do Ciebie najprostsz

z moliwych dróg: do domu, za zaliczeniem pocztowym. Wystarczy

wypeni kupon i wysa go na podany obok adres.

UWAGA! Nasza oferta obejmuje ponad 550 pozycji na komputery

PC. PC-CDROM, AMIGA, CD-32, ATARI ST/XL, Commodore 64/128.

Katalog z pen ofert wysyamy bezpatnie. Katalog mona zamawia
równie telefonicznie.

JMykowa Sprzedai
Wydawnictw Komputerowych

Wydawnictwo BAJTEK

ul. Suby Polsce 2, 02-784 Warszawa

NAZWA KOMPUTER PRODUCENT WYMAGANIA CENA

Aladyn PC Disney 386DX-33, 4MB. VGA, 5 HD 793.000,-

512.400.-

79,30

51,24Arcade Pool

Battlestorm

PC
PC

Team 1

7

Titus

386, VGA
PC, VGA 195.000,-

658.800.-

19,50

65.88Burntime

Colonization/wersja polska

PC
PC

Kompart

MicroProse

386, VGA
386-16, 2MB, VGA. 12HD 854.000,-

195.000.-

85,40

19,50Crazy Cars II

Cyberwar

PC
PC CD

Titus

SCI

386, VGA
386, CD ROM. VGA 2.379.000,-

1.037.000.-

237,90

103.70F-14 Fleet Defender

Fields of Glory

PC
PC

MicroProse

MicroProse

386,2MB RAM,VGA,12HD
386-16,2MB,MCGA,12HD
386, VGA

854.000,-

395.000,-

85,40

39,50Grand Prix Unlimited

Hand of Fate/wersja polska

PC
PC

Hit Squad

Virgin 386SX-25,2MB RAM.20HD 793.000,-

585.600,-

79,30

58.56Heimdal II

Interno

PC
PC CD

Core Design

Ocean

386, VGA
386, CD ROM. VGA 1.647.000,-

366.000,-

164,70

36.60Jazz Jack Rabitt

Labyrinth of Time

PC
PC CD

Epic Megagames
Electronic Arts

386. VGA
386SX-16. 4MB. VGA
386DX-33, 4MB, VGA, 5HD

1.586.000.-

793.000.-

158,60

79,30Lion King

Pacific Strike

PC
PC

Disney

Electronic Arts 386. 4 MB RAM. VGA
386-25.4MB.20 HDD

915.000,-

732.000,-

91,50

73.20Privateer

Rise of the Robots

PC
PC CD

Origin

Time Warner ooo, L>u nvjrvi, vom o 171 cnn -

1.134.600,-

217 16

113,46Rebel Assault

Return of the Phantom

PC CD
PC

Lucas Arts

Microprose

386. CD ROM, VGA
286.2MB,VGA/MCGA.8HD 793.000,-

475.800.-

79,30

47.58Sabre Team
Seal Team

PC
PC

Krisalis

Electronic Arts

386, VGA
AT, 640k RAM. VGA 488.000.-

732.000.-

48.80

73,20Seawolf

Shadowcaster

PC
PC

Electronic Arts

Origin

386-25 4MB.VGA.19HD
386SX.4MB.VGA.16HD
386. 4 MB. VGA/MCGA

793.000.-

646.600.-

79,30

64,66Space Hulk

Subwar 2050/wersja polska

PC
PC

Electronic Arts

MicroProse 386. 1 MB RAM. VGA 793.000,-

695.400.-

79,30

69,54Syndicate/wersja polska

System Shock/wersja polska

PC
PC

Bullfrog

Origin

386. 4MB. VGA. 12 HD
486. 4MB. 30HD
386.4MB.VGAVESA.18HD

1.037.000.-

793.000.-

103,70

79.30Theme Park

UFO; Enemy Unknown

PC
PC

Bullfrog

Microprose 386-20.2 MB.VGA,10HD 854.000,-

732.000.-

85,40

73,20Ultima Underworld II

Vfor Victory III

PC
PC

Origin

Electronic Arts

386SX.2MB.14HDD.VGA
SVGA (VESA)

386. 4 MB, VGA
494.100.-

793.000.-

49.41

79.30Wing Commander Armada

Xenobots

PC
PC

Origin

Electronic Arts IBM AT, 1 MB, VGA 427.000.- 42.70

Oferujemy równie pen gam tytuów Kolekcji Klasyki Komputerowej, po bardzo atrakcyjnych cenach!

W naszej ofercie znajduj si równie konsole i gry Pegasus

Proponujemy:
- konsola Pegasus IO-502 (zasilacz, 2 joysticki) + cartridge ..Zota Pitka 1.790.000,- 179,00

- konsola Pegasus IO-502 (zasilacz, 2 joysticki) 1.130.000,- 113,00

- cartridge „Zota Pitka" (5 gier na kasecie) 690.000.- 69,00

- cartridge z grami ze „Zotej Pitki :

- Big Nose Freaks Out 350.000.- 35,00

- Big Nose the Caveman 350.000,- 35,00

- Micro Machines 350.000,- 35,00

- The Ultimate Stuntman 350.000,- 35,00

- Dizzy 350.000,- 35,00

- cartridge Dancing Blocks 350.000.- 35,00

- cartridge Little Red Hood 350.000,- 35,00

- cartridge Side Winder 350.000,- 35.00

Chtnym przesyamy równie ofert na produkty firmy Sega

Nazwa Pegasus jest nazw zastrzeon. Wszystkie prawa nale do firmy Bobmark Int.

z/\ivio

Imi I I I I I l I I I I I I I l I I I I I I I

NaTwiskn- l II I I I I I I I I I I I I l

Adres: I I I l I I I I l I I I l l I I I

I I I I I I l I I I I I I I I I I

prosimy wypenia drukowanymi literami

Informujemy e kupon jest wany do ukazania si nastpnego numeru.

Zamówienia nieczytelne lub niekompletne nie bd realizowane

Prosz o przysanie katalogu na komputer I

Prosz o przesanie mi za zaliczeniem pocztowym nastpujcych gier.

NAZWA KOMPUTER ILOSC SZTUK CENA

czna kwota

Naleno zobowizuj si wpaci przy odbiorze przesyki. @>

podpis zamawiajcego .

podpis rodziców (dla osób poniej 18 lat) .



SysOp ma gos
Ze wzgldu na przyspieszenie,

jakie nastpio ostatnio w pracach

redakcji, tekst ten pisz raptem

w kilka dni po poprzednim. Nie by-

o czasu na to. by stao si co no-

wego, interesujcego lub nie. Dys-

ki krc si jak trzeba, wiatraczek

w wentylatorze przyczernia cian
a mio, a kot wskakujc na kla-

wiatur lizga si po plastikowej

pokrywie. Wszystko idzie swoim
utartym torem, moe poza CD
ROM-em, który po kilku godzinach

dziaania zwykle odmawia posu-
szestwa (pomaga wyjcie i wo-
enie pytki z powrotem, niestety

nie zawsze jestem w okolicy, eby
to zrobi). Z utartym torem rozmi-

n si dzisiaj jeden uytkownik,

który rano gra w BRE - wanie
zbiera gotówk na jaki wikszy
zakup, gdy wyczono mi prd
(pitnacie po ósmej mniej wicej,

dzisiaj, czyli 16 maja. panie Trai-

tor, tak tak. ja to wszystko mog
obejrze - tylko e na ogó nie

mam na to czasu). Kiedy wycho-

dziem jaki czas póniej z domu,
monitor by dalej czarny jak noc.

miejmy nadziej, e do popoudnia
prd wcz i nie okae si, e co
si sypno.
W BRE (granym lokalnie) nast-

pio w cigu kilku ostatnich dni tro-

ch przetasowa, dwóch dotych-

czasowych liderów nagle zmalao
po zmasowanym ataku przypusz-

czonym przez zawodników ze

rodka ligi, ale có, takie jest ycie
- raz na walcu, raz pod walcem.

Nadal nie jestemy w lidze mi-
dzyplanetarnej. Zobaczymy, co

bdzie dalej - jak na razie cieka-

wie jest i lokalnie.

Czy wiecie, e nasz BBS obcho-

dzi wanie pierwsze urodziny?

Wprawdzie pierwszy raz napisali-

my o nim w numerze lipcowym,

jednak pierwszy telefon (s dowo-

dy i wiadkowie) nasz BBS odebra
15 maja 1995 roku. Mia podów-

czas wydzielony dla siebie kawa-

ek mojego prywatnego dysku i sta

w moim pokoju, warczc i dmucha-
jc po nocach wentylatorkiem

prosto w moje prywatne ucho.

Dodzwoni mona si byo o nie-

mal dowolnej porze - pod warun-

kiem wszelako, e akurat nie pra-

cowaem, bo wtedy BBS si rze-

czy by wyczony. Od tamtego

czasu kilka rzeczy ulego zmianie

na lepsze. Po pierwsze. BBS ma
wasny komputer (pocztkowo byo
to 386SX, teraz jest ju porzdny
DX), po drugie z wydzielonego ka-

waka na dysku zrobiy si dwa
dyski (120 i 320, po drodze byo ja-

ki czas 40 i 250), po trzecie z pun-

ktu sieci Fido (2:480/19.678) stali-

my si wzem (2:480/25). e o na-

szej obecnoci w kilku innych sie-

ciach nie wspomn. Dorobilimy

si take CD-ROM-u (cho ostat-

nio lekko szwankujcego), a BBS
nie stoi ju w pokoju tylko w...

kuchni. Kto widzia moj kuchni
wie, e to bardzo rozsdny pomys.
Wikszo osób, z którymi chato-

KRZYSIOKUBECZKOLOGIA:
Chciabym przeprosi mojego ko-

leg Zdzicha Podbiaa z zakadu
psychiatrycznego w Przpolinie,

za to, e wziem go za Krzysia

Kubeczko
Tomek M.

Ogaszam, e od dnia dzisiej-

szego zaawansowanie w chorobie

Dauna (to chyba nie to samo co

DOWNA - red.) mierzymy w Krzy-

siach Kubeczko (symbol KK)

Kastet

Ty, odwal si od Krzysia, dob-

rze? - Kaczor

Niech Krzy Kubeczko trzyma

tak dalej! Uwaam go za swego
idola!

Zbacz

Po konsultacji z koleg posta-

nowiem kupi (zgadnijcie) COM-
MODORA (...) atari pod koa Fer-

rari, jak mawia pan Kleks, de-

naturat) zasmarkany.

Krzy Obeczko

TIPSOLOGIA: Tips do „Prehis-

torika": wcinij D+O+W+N, zamie-

niasz si w Kopalnego.

Tomek M.

Piana z biaek jest wtedy dobra,

gdy trzyma si odwróconego do

góry dnem naczynia.

Ku Bros and Sister

(to byo w tipsach; naprawd - red.)

PALEONTOLOGIA: Megalosa-

urus - jaszczur z przerostem oso-

bowoci.
Deinonych

PODRÓE W CZASIE
I PRZESTRZENI: Wanie jest 38
marzec, godz. 28.73; 95 sekund,

kiedy w drcej z wraenia rce
trzymam dugopis i stawiam na
niezidentyfikowanej kartce papieru

w kanciaste kóka krzywune hie-

roglify.

Mustafa

OSTRZEENIE: Pienidze, al-

bo ycie - wybór naley do Ciebie

- Minister Rozboju i Kradziey
Spoecznej

Leszek K.

HIGIENA: (...) nosicielami za-

razków s muchy i pracownicy re-

dakcji TS.

Atomec

KUCHNIA PENA NIESPO-
DZIANEK: Kocz, bo mi si pies

w piekarniku przypala

Capitain bikowiec

A stare zote wcale nie byy dob-

re (okadka TS). bo nie smakowa-

waem wie, e zazwyczaj podczas

chatowania robi sobie herbat :)

Wikszo operacji zwizanych
z obsug systemu wykonuj zdal-

nie, ze swojego pokoju, korzysta-

jc z sieci lokalnej.

W tym samym czasie dorobili-

my si dwóch zwyczajów, które

cho nie zawsze dopeniane, za-

czynaj si stawa staym elemen-

tem gry. Pierwszy z nich, to zapo-

wied nastpnego numeru, które

zwykle mona sobie cign od
nas na kilka-kilkanacie dni przed

drukiem, drugi, to informacja o nu-

merze - pojawiajca si przy

wchodzeniu do BBS-u, gdy numer
ju ley (u mnie na biurku, czasem
i w kioskach). W planach mamy
kilka innych pomysów, w miar
czasu i moliwoci bdziemy je

pomalutku realizowa.

Z okazji pierwszych urodzin

systemu SysOp skada wszystkim

swoim userom yczenia wszys-

tkiego najlepszego i zaczyna wi-
towa, w zwizku z czym nie bie-

rze odpowiedzialnoci za dziaanie

systemu w dniach nastpnych!
Wasz SysOp

hyp...hyp...hypery

y ani z demem ani

z kaw ani w kapucie
i w ogóle to ich byo za

mao.
Zióek

JEST TAKTYCZ-
NIE: Emius - stary

weteran bitwy „Pod la-

tarni na rogu Suby
Polsce", gdzie w bo-

haterski sposób zdzie-

sitkowa liczne od-

dziay wroga liczce 2

osoby (starsza pani

i jej szecioletni wnu-

czek) i przej ich zao-

patrzenie (loda

wnuczka).

Sir Power

wicej optowa
ami8Q w5Kich «ie*

bo bdzie

Oaza bezprawia

r^Kcji |

w

SeCRETu 0raZ
przylec F- 16 | bed/ie

Spór o liczb ofiar

TYDZIE NA
DZIACE: Kto powiedzia, e Ami-

ga suy do orania pola? Ja ni sa-

dz ziemniaki.

Joy Joystick

UWAGA REKLAMA: Pamitam
bardzo dobrze, kiedy dostaem
pierwszego granata od dziadka (...)

Dzi sam jestem dziadkiem i czym
mógbym si poczstowa, jeli nie

granatem rozpryskowym!!! Pycha
Sputor

WYSTRZAOWA BABKA: Ja

was pozdrawia i posya wam b-

b. Myle, e wy czasem
chcie si rozerwa.

Chobitka

Tak, tak - my lubi rozrywa si
z kobitka, ale eby od razu b-
b??? - red.

ATARI FOREVER: Jestem ata-

rowcem posiadajcym peceta

Moja najlepsza gra to POOM
Chumpex

RADIO ZET I INNI: Sucham
tylko ksidza i radia Maryja



486
4 MB RAM
karta SVGA
dysk 210 MB
stacja CD ROM !

monitr kolor 14" NILR
mini tower

1

Cena nie zawiera podarku Yar.

Odmadzamy komputery- odkupujemy zbdne elementy.

Parser Ltd. Warszawa,Spokojna 7 tel. 38-88-36, 686-33-27 fax 267661
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Przeyjmy to

CARRIER COMMANDER
Wybuch na Oceanie Poudnio

wym spowodowa powstanie ar

chipelagu wysp obfitujcego w su

rowce mineralne. Dwa nowoczes-

ne lotniskowce wysano w ten re

jon, by rozpocz prace wydobyw-
cze i zaludni wyspy. Niestety, je

den z nich okaza si by opano-

wany przez terrorys-

tów. Drugim dowo-
dzisz, jak zwykle, Ty.

W ten oto sposób
znalelimy si w rod-
ku gry strategiczno-sy-

mulacyjnej. Na pocztku
wybieramy sobie wersj
gry: strategiczn (sami

po kolei zdobywamy ko-

lejne wyspy i po jakim
czasie spotykamy si
z przeciwnikiem) i symu-

lacyjn (mamy ju par
wysp i zaczynamy wa-
nie walk z wrogim lot-

niskowcem).

W czci strategicz-

nej pywamy od wyspy
do wyspy zakadajc
bazy wydobywajce
surowce, budujc fab-

ryki i bazy dowodzenia. Bd one
potrzebne do uzupeniania urz-
dze na lotniskowcu.

Na cz symulacyjn skada
si sterowanie lotniskowcem, amfi-

biami i samolotami. I samoloty,

i amfibie maj po par rodzajów

broni. Mona si do nich przesia-

da i walczy jak w praw-

dziwym symulatorze.

„Carrier Commander",
cho ju jest gr star,

nadal bawi. Zdobywanie kolejnych

wysp, walki naziemne i powietrzne

daj sporo zabawy, cho grafika to

tylko wektorowa EGA.
Pacjusz

Dystrybutor: IPS

Komputer: Amiga, PC
Cena: 14,60 z
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KNIGHTS
mm i Wojna wiato-

\mf | wa to nie tylko

przeom w tech-

^PB P nice walki na zie-

PV mi, ale przede

I mm wszystkim w po-

Mmm.mmjmm wietrzu. GraPlfy „Knights of the

^w^ W Sky" pozwala
wcieli si nam
w jednego z tytu-

owych podniebnych rycerzy, czyli

lotników z tamtej epoki. Mionicy
symulatorów lotu, latajcy na
wspóczesnych myliwcach F-15

czy MIG 28, mog dozna szoku

rozpoczynajc swe podniebne wo-

jae. Po zajciu miejsca w kabinie

nie zobacz oni: radarów, kompu-
terowego panelu sterowania, serii

pocisków naprowadzajcych, czy

dopalacza. W samolotach z I Woj-

ny wiatowej trzeba byo wszystko

robi rcznie: nawigacj prowa-

dzi z map, strzela z czsto za-

cinajcego si karabinu (a czasa-

mi nawet z pistoletu), ldowa na

lotniskach polowych, walczy
z grawitacj za pomoc sabych -

CADAVER
Krasnolud Karadoc bdc pop-

rawnym przedstawicielem swojej

rasy, uwielbia penetrowa tajem-

nicze korytarze, a szczególnie te,

w których móg znale duo,
a nawet bardzo duo zota. Po-

wody jego pojawienia si w zam-
ku Wulf s niejasne, a nawet
mona by powiedzie owiane
mgiek tajemnicy. Jednak pew-
ne zoliwe elfy opowiadaj, e
pewnej nocy pijany w sztos pod-

j si zadania zabicia czarnok-

EMBMMIHC KOOM

sinika Dianosa - sowo krasno-

ludzkie jest wicej warte niz zo-
to, tak wic Karadoc musia wyru-

szy na wypraw.
Zamek okaza si pltanin se-

tek komnat, w których biedny

krasnoludzki odkrywca bdzie
musia odnale, a nastpnie za-

bi podobno bardzo wrednego
czarnoksinika.
Co po drodze
znajdzie i zobaczy,

| to jego - có, zna-

lezione nie kra-

dzione.

flf^B Tak si zaczyna
» * I gra „Cadaver", nie

bez powodu zali-

czana do klasyki

gatunku RPG Jest

to najbardziej kla-

syczny z klasycz-

nych „Dungeon" -

dla niezorientowa-

nych w role-playo-

wych terminach

wyjaniam. e
chodzi o gr, gdzie

poruszamy si po

szeregu komnat,

poszukujc skar-

bów, kluczy do
zamknitych drzwi

i skrzy, walczymy
z potworami, nie-

rzadko stranikami

skarbów, i w ten

sposób po powrocie z wyprawy
mamy, o czym opowiada.
W trakcie gry bdziemy wyko-

rzystywa swój spryt, elokwencj
w rozmowach z informatorami,

umiejtnoci walki z parszywymi

bestiami, zmys kupiecki i magi
do wszystkiego

Cao to doskonaa przygoda,

zmuszajca do delikatnego my-
lenia przy rozwizywaniu zaga-

dek. Mamy jasno okrelony cel,

rysujemy map, bierzemy przed-

miot, który nam si tam przyda,

otwieramy nim drzwi i posuwamy
si dalej.

Wszystko odpowiednio ubar-

wione nastrojow muzyk, dob-

rze wykonan grafik i mas
komnat do zwiedzenia - kilka no-

cy dobrej zabawy zapewnione.

Jako dodatkow atrakcj,

program zawiera modu „The Pa-

yoff", bdcy kontynuacj „Cada-

vera". Zaczyna si on od nasze-

go powrotu z zamku Wulf, po za-

biciu Dianosa, do wioski Wulfhe-

im po obiecan nagrod, ale chy-

ba co jak zwykle jest nie tak

i naszego poczciwego krasnolu-

da czeka kolejna przygoda...

EMILUS

Dystrybutor: IPS

Cena: 34,16 z
Komputery: PC 286, Amiga 1MB



leszcze raz

w porównaniu z dzisiejszymi - sil-

ników. Wszystko to tworzy pewne-
go rodzaju poezj lotu.

Jeeli chcesz poczu, jak

naprawd si lata, bez caej tej

elektroniki, któr nafaszerowane s
wspóczesne samoloty, to jest to

gra dla Ciebie. Bdziesz móg roz-

pocz karier jednego z alian-

ckich pilotów, by podczas I Wojny
wiatowej, walczy w powietrzu za

Ojczyzn. W grze dobrze oddany
jest klimat pojedynków po-

wietrznych tamtych czasów. Terkot

silników, opoczcy szalik na wiet-

rze, zacinajcy si karabin, trud-

noci z manewrowaniem maszyn,
która gwatownie reaguje na róne
ewolucje - trzeba uwaa, eby nie

zakoczy jednej z nich na ziemi,

zawsze koczy si to tragicznie.

Wszystkim mionikom podnieb-

nych zmaga polecam t gr.
gdy pokazuje ona jak walka w po-

wietrzu wygldaa kiedy i e nie-

koniecznie bya ona mniej dyna-

miczna ni te rozgrywane dzisiaj.

Producent: Microprose

Dystrybutor: IPS

Cena: 34,16 z
Komputery: Amiga 1 MB

EMILUS

SHARKEYS 3D POOL

WORLD
CUP
YEAR 94

Po raz pierwszy w jednym opa-

kowaniu mamy najlepsze progra-

my pozwalajce pokopa pik.
Oto krótka ich prezentacja, cho
nie wierz, by nie byy znane ju
wszystkim.

„Goal!" - zrcznociowe podej-

cie do piki

nonej autor-

stwa Dino Di-

niego. O podej-

ciu wiadczy
opcja Arcade
Game - pojedy-

nek z kompute-

rem na coraz

wyszych po-

ziomach trud-

noci (oczywi-

cie moemy
startowa i li-

dze, i w pucha-

rze mierzc si
z licznymi dru-

ynami narodowymi lub ligowymi

z caej Europy). Punkty dostajemy

za rónice bramek i gramy do pier-

wszej poraki. Gównym sposobem
strzelania bramek jest bieg przed

siebie i podanie tu przed bramk
do kolejnego swego zawodnika (lub

strza, gdy jestemy naprzeciw

bramkarza). Z elementów symula-

cyjnych mamy ustawianie siy i wy-

sokoci wrzutu z autu oraz wybicia

rzutów ronego i wolnego. Na bois-

ko mona patrze z boku lub z góry.

„Sensible Soccer* - zacicie nie-

co bardziej symulacyjne, ale nadal

trzeba zrcznoci, by szybko poru-

sza maymi figurkami pikarzy,

doskonale zreszt animowanymi.
Trzeba gra podaniami (w biegu

Na pienidze? W bilard? Cze-
mu nie. Zwaszcza gdy mamy tak

dobrane towarzystwo!

W „Sharkey's 3D Pool" dostaje-

my 10.000$, kij i ruszamy na pod-

bój stou. Do wyboru mamy turniej,

gdzie nagrod gówn jest suma od
3.000 do 20.000$. Zalety tego typu

rywalizacji to nienaraanie swego
portfela na schudnicie. Wady s
równie - w turnieju bior udzia
cakiem nieli zawod-
nicy i zaapanie si na

;

jedno z dwu premio-

wanych miejsc jest

do trudne. W turnie-

ju moemy gra w 9
lub 8 kul.

Druga forma rywali-

zacji, po lecan szcze-

gólnie hazardzistom.

to partia bilarda

o pewn sum pieni-

dzy, któr gracze na

wstpie ustalaj mi-
dzy sob. W jaki ro-

dzaj bilarda bdziemy
gra. okrelamy sami
(mamy tu 4 rodzaje do
wyboru). Przeciwnik

natomiast wskazuje
górn sum za jak
skonny jest gra (mo-

emy j obniy). Zalet tego roz-

wizania jest to, e moemy do
gry zaprosi zawodnika najsab-

szego. Jeli nie mamy ochoty na
gr doskonalimy swe umiejtnoci
trenujc trick-shoty .

Gra jest prosta w obsudze,
a jednoczenie ma wszystkie fun-

kcje niezbdne do dobrej zabawy
i uatwiajce graczowi zwycistwo.
Prócz zwykego niby-trójwymiaro-

wego widoku stou zawsze
mona przeczy si na wi-

dok „z lotu ptaka", co dopo-
maga w przegldzie sytuacji.

nSharkey's 3D Pool" nie jest ju
moe najlepszym bilardem, bo
technika nie stoi w miejscu i EGA
+ PC Speaker to nie to, co tygrysy

lubi najbardziej. Ale gra w to

mona cigle godzinami.

Pacjusz

Dystrybutor: IPS

Komputery: Amiga, PC
Cena: 14,60 z

szybko podcinaj). Do rozegrania

mamy m.in. europeskie puchary

wedle ich ówczesnych regu, elimi-

nacje do mistrzostw wiata.

„Striker" - pika nieco starsza,

bo z 1993 roku. Jako pierwsza

z piek kopanych wykorzystywaa
256 kolorow palet. Do wyboru
jedynie 64 druyny narodowe.
Mona zagra w mistrzostwach

wiata z reguami obowizujcymi
w Meksyku w 1986 roku.

„Championship Manager 93/94"

- to ju nie symulacja piki, ale gra

menederska, w której mona po-

kierowa jedn z druyn ligi angiel-

skiej. Znajdziemy tu mas statystyk

i prawie zero grafiki (w wikszoci
gra to tekst). Cen za obliczanie

,

i generowanie wielkich iloci da-

nych jest straszliwa powolno
programu (sam pamitam jak na
PC AT nowa gra uruchamiaa si I

z gór pó godziny).

Cay zestaw oceniam jednak ja-

ko wietny tym bardziej, e jego

instalacja i uruchomienie zostao
maksymalnie uproszczone (ze

wspólnego menu), a cena w prze-

liczeniu na jeden program waha
si w okolicach 25 z.

Pacjusz

Producent: Empire

Dystrybutor: MarkSoft

Komputery: Amiga, PC, PC-CD
Ceny: Amiga - 76,86 z, PC -

89,06 z, PC-CD -91,50 z



AMIGA 1200 CD-32 AMIGA PC CD-ROM PC

1. THEME PARK
2. MORTAL KOMBAT 2

3. CMLIZATION
4. THE SETTLERS

.2 5. DAWN PATROL
3j 6. DEATH MASK

7. HISTORY LINE

>- 8. ZAELAZN BRAM
t 9. SUPER FROG
SC 10. MEGA-LO-MANIA

1 . MICROCOSM
2. LEMMINGS
3. JUNGLE STRIKE

4. ROADKILL
5. CANNON FODDER
6. PGAEURO. TOUR
7. THEME PARK
8. LIBERATION

9. BUMP'N'BURN
10. FURY OF THE F.

1. SUPER SKIDMARKS
2 SENS.WOFSOCCER
3. BEAU-JOLLY COMP.
4. ON THE BALL: L. ED.

5. PREMIER MANAG. 3

6. JUNGLE STRIKE

7. FIFA

8. UFO
9. CH. MAN. ITALIA 95

10. THEME PARK

NINTENDO C0MM0D0RE AMIGA

1. BATMAN RETURNS
2. JURASSIC PARK
3. DARKMAN
4. FAN. ADV. DIZZY

£5 5. S. MARIO BROS 3

£ 6. MICROMACHINES
7. CHIP & DALE

>- 8. TERMINATOR II

ZZ 9. GOAL5
io. D.J. BOY

1. BATTLE SHIPS

2. MICROPROSE SOC.

3. MONTEZUMA
4. REVS
5. MONTE CARLO CAS.

6. GREAT COURT
7. DONALD DUCK
8. HAT TRICK

9. DRACONUS
10. PSYCHO PIG

1. THEME PARK
2. MORTAL KOMBAT 2

3. CMLIZATION
4. THE SETTLERS
5. DAWN PATROL
6. DEATH MASK
7. HISTORY LINE

8. ZAELAZN BRAM
9. SUPER FROG
10. MEGA-LO-MANIA

NINTENDO C0MM0D0RE AMIGA
~"

1 . GALAGA

^ 2. G.I.JOE2^ 3. MACROSS
Z 4. WARPMAN
CO 5. KARATEKA

1. GARFIELD
2. WIZARD'S LAIR

3. FLYING SHARK
4. WACKY RACER
5. SABRE WOLF

1. CISCO HEAT
2. EPIC

3. VROOM
4. YOGI'S BIG CLEAN
5. OUTRUN EUROP

1. IN. UNTIL CAUGHT
2. WING COMMANDER 3

3. DOOM II

4. PREMIER MAN. 3

5. CREATURE SHOCK
6. MAGIC CARPET
7. LITTLE BIG ADV.

8. MICROCOSM
9. THEME PARK
10. PGATOUR GOLF

PC

1 . WARCRAFT
2. THEME PARK
3. HERETIC
4. GABRIEL NIGHT
5. ONE M. FALL2097

6. ECSTATICA
7. BATTLE BUGS
8. LITTLE BIG ADV.

9. MORTAL KOMBAT 2

10. ALONE IN THE D. 2

PC

1. WING COM. ARMADA
2. ZOOL
3. COLORADO
4. MIJA
5. JANOSIK

ADVENTURE ARCADE STRAT. PLATFORM RACING

1 . VALHALLA

» 2. MONKEY ISLAND 2

5 3. INDY/ FATE OF ATL
1? 4. BEN. A STEEL SKY

g 5. STAR TREK
6 6. SIMON THE SORC.

7. DREAMWEB
>. 8. LEGEND OF KYR.

t 9. LURE OF THE TEMP.

35 10. SECR.OFM. ISLAND

1. CANNON FODDER
2. FRONTIER
3. LIBERATION

4. ELIT
5. SYNDICATE
6. SPACE HULK
7. ARMOUR-GEDDON
8. DYNABLASTER
9. KILLING CLOUD
10. HEIMDALL2

1. LION KING

2. ALADDIN

3. JAMES POND 3

4. RUFFNTUMBLE
5. FLASHBACK
6. SOCCER KID

7. PUTTY SOUAD
8. BUBBLE'N' SOUEK
9. SUPER FROG
10. NAUGHTY ONES

1. SUPER SKIDMARKS
2. TURBO TRAX
3. SKIDMARKS
4. LOTUS
5. BUMP'N'BURN
6. FORMUA ONE GP
7. SUPERCARS 3

8. ROADKILL

9. LOTUS II

10. ATR

1. SIM CITY 2000

2. PREMIER MAN. 3

3. WINTER OLYMPICS
4. DEF. OF THE EMPIRE
5. TRANSPORT TYC.

6. LION KING

7. DOOM II

8. FLIGHT SIM. 5.0

9. TIE FIGHTER

10. NASCAR RACING

ATARI XL/XE

1 . AD 2044

2. SUPER FORTUNA
3. OSADNICY
4. MEGA BLAST
5. HANS KLOSS
6. PROBLEM JASIA

7. SPY MASTER
8. ONE ON ONE
9. MIECZE VALDGIRA
10. ROAD RACE

ATARI XL7XE

1. OPERATION BLOOD
2. ROBBO
3. MOSKWA 1993

4. CYWILIZACJA

5. CAN/EMAN

SHOOT EM UP

1. CHAOS ENGINE
2. DESERT STRIKE

3. SKELETON KREW
4. TOWER ASSAULT
5. GUARDIAN
6. ALIEN BREED2
7. BANSHEE
8. PROJECT-X
9. ALIEN BREED '92

10. TURRICAN 3

ne zaczy symulacj pro-

cesu mylenia. Z otchani

koszmarnej upalnej nierze-

czywistoci wróciem, na

ziemi. Powoli zaczem
dochodzi do siebie. Byo
adnie, tak uroczycie, po-

sadzki, posrebrzane por-
cze, szklane czyste drzwi -

kurcze! - powiedziaem -

ale piknie! Teraz to mona
wszystko. Usiadem na

czystej aweczce i zamyli-

em si. Nagle z daleka, ni-

czym pomruk, zaczy nap-

ywa miarowo narastajce

zawodzenie. Acha - po-

mylaem - metro nadje-

da. Gdy dwik dotar do

górnego zakresu ludzkiej

wytrzymaoci, zasaniaem
swoje biedne nadwyrone
uszy obydwoma rkami
i nogami. Po chwili na stac-

j wpad srebrzysto-bysz-

czcy ksztat. Zatrzyma si,

drzwi si otworzyy. Z wnt-
rza dotaro do moich zm-
czonych oczu jaskrawe bia-

e wiato. Wsiadem do
wntrza, to co ujrzaem

zmusio cae moje ciao do

natychmiastowej ewakuacji

- ale byo ju za póno,
drzwi si zamkny. Ostat-

kiem si wyrzuciem przez

niedomknite okno mój dyk-

tafon, poegnaem si
z ludzkoci...

SPOTKANIEC
TRZECIEGO
STOPNIA

P.S. Bya to niedokoczo-

na sda uliczna, naszego

niedoszego koresponden-

ta, który mia dowiedzie si
kiedy wreszcie nadejdzie zi-

ma i kiedy wreszcie bdzie
tak przyjemnie, chodno.
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Bajtek - najstarsze popularne czasopismo

komputerowe w Polsce. Wydawany nieprzerwanie

od 1985 roku. Ukazuje si co miesic w nakadzie

55 tys. egzemplarzy. Adresowany do czytelnika

pocztkujcego i redniozaawansowanego w po-

sugiwaniu si komputerem, niezalenie od wieku.

Redagowany dla osób, które:

• chc by na bieco z technik komputerow,
• chc doskonali swoje umiejtnoci,

• chc wiedzie co kupi,

• wykorzystuj komputer do nauki,

• lubi czasem zagra w co dobrego.

Realizacji tych potrzeb su stae rubryki

pisma: Mikromagazyn, opisy programów, testy

sprztu i Gieda, Po dzwonku, Co jest grane.

W kadym numerze konkurs i cenne nagrody.

Cena detaliczna Bajtka - 2,80 z, w prenumeracie

2,60 z.

Top Secret - wysokonakadowy miesicz-

nik powicony grom komputerowym i wszystkie-

mu, co si z nimi wie. Oprócz samych opisów

pismo obfituje w mapy, opisy sztuczek (Tips), a

nawet kompletnych sposobów ukoczenia gry.

Cao uzupeniaj cieszce si du popularno-

ci rubryki:

Lista Przebojów - jedyny w swoim rodzaju

wskanik popularnoci (i niepopularnoci)

poszczególnych tytuów dla kadego z kompu-

terów.

Listy - przegld korespondencji redakcyjnej.

Tips'n Tricks - czyli zbiór porad i cudownych

sztuczek niezbdny dla tych, którzy „utknli",

albo maj „drewniane rce".

Cena detaliczna - 2,80 z, w prenumeracie

2,50 z.

Prenumerat na TOP SECRET przyjmuje take
„RUCH" S.A. na nastpujcych warunkach:
- Prenumerata przyjmowana jest tylko na

okresy kwartalne. Cena za czwarty kwarta

wynosi 8,4 z. Wpat naley dokona do dnia 20

sierpnia 1995 r.

- Wpaty naley przesya do „RUCH" S.A.;

Warszawa, ul. Towarowa 28: nr konta PBK, XIII

Oddzia Warszawa, 370044-1 1 95-1 39-1 1

.

Wpaty przyjmuj równie terenowe oddziay

„RUCH" S.A.

- Prenumerata za granic jest o 100% drosza
od krajowej.

Commodore & Amiga - miesicznik

powicony w caoci komputerom C-64 i Amiga
Jego lektur polecamy wszystkim wacicielom
(i przyszym posiadaczom) tych popularnych ma-
szyn. W C&A znale mona opisy sprztu,

programów, kursy programowania, relacje z copy

party, ciekawostki, porady dla majsterkowiczów,

artykuy o muzyce, grafice, animacji, multime-

diach, recenzje najnowszych CD oraz opisy gier.

C&A to jedyne pismo w Polsce poruszajce

tematyk C-64.

Cena detaliczna - 2,50 z, w prenumeracie 2,20 z.
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Zapraszamy do

prenumerowania czasopism

Wydawnictwa Bjteh.

Warunki prenumeraty:
Prenumerat mona rozpocz od dowolnego

miesica (numeru) i moe ona trwa od 3 do

12 miesicy.

Prenumerata zawarta przed upywem wano-
ci kuponu gwarantuje stao cen.

Przesyka pocztowa nie wymaga dodatkowych

opat.

Jak zaprenumerowa:
Aby zaprenumerowa które z naszych czaso-

pism, naley:

wyci znajdujcy si obok kupon,

do tabelki znajdujcej si z drugiej strony

wpisa odpowiednie liczby egzemplarzy i

czas trwania prenumeraty.

wypeni przekaz i wpaci odpowiedni

kwot na nasze konto bankowe,

Prosimy o staranne i wyrane wpisanie odpo-

wiednich liczb egzemplarzy. Za bdy wynika-

jce z niestarannego wypenienia formularza

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoci.

Prenumerat prosimy zamawia z co najmniej

miesicznym wyprzedzeniem.

Prenumerat mona take opaci w siedzibie

Wydawnictwa.

Prenumerata zagraniczna:
Cena rocznej prenumeraty jednego z na-

szych czasopism wysyanego za granic

poczt zwyk (wodn lub ldow) jest o 33 z
wysza od krajowej.

Wysyka poczt lotnicz zwiksza cen rocz-

nej prenumeraty o 147 z.

W przypadku zamówienia wikszej liczby eg-

zemplarzy wysyka jest tasza — prosimy

o kontakt listowny.

Reklamacje:
Jeli w cigu 2 tyg. od pojawienia si numeru

w kioskach przesyka nie nadesza lub zamó-

wienie zostao zrealizowane bdnie, prosimy

o kontakt z Wydawnictwem.

Najtaszym i skutecznym sposobem rekla-

macji jest zgoszenie na kartce pocztowej (po-

winna ona równie zawiera dane prenumera-

tora).

Reklamacje s realizowane natychmiast.

Reklamacje i pytania dotyczce prenumeraty

prosimy kierowa pod adres: Wydawnictwo

Bajtek, Dzia Prenumeraty, Suby Polsce 2,

02-784 Warszawa (lub telefonicznie w godz.

9-17, tel. (02) 644 77 37, prenumerat zajmu-

je si pani Alicja Baczyska).

/
/
i

/
/
/
/
V
/
/
/
/
/

||
prenumerata
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Drodzy Czytelnicy.

Poniewa zapas numerów
archiwalnych uleg wyczerpaniu

zmieniamy zasady wyprzeday.

Zamawia mona pisma

wydane nie wczeniej ni rok,

liczc ód daty ukazania si
numcm W którym zamieszczony

jest kupon. Mona zamawia
archiwalne numery pisma "Atari

Magazyn".

Cena kadego egzemplarza

wynosi 2 z. Koszta wysyki

uzalenione s od liczby

zamówionych egzemplarzy:

1 gzemplarz -0,8z
2-5 egzemplarzy - 1,5z
6 i wicej - 2z

Aby zakupi
czasopisma
archiwalne naley:

- wypeni kupon
- zsumowa liczly zamauianych

numerów, przemnoyprzez 2
z (tyle kosztuje 1 egzemplarz).

dixia koszta wysyki.

- obliczon sum wysa
przekazem na nasze konto:

PBK S.A. IX O/W-wa
370031-534488-139-11

- kupon wraz z kopi dowodu

Wpatyprzesa na adres

Wydawnictwa

z dopiskiem RETRO

KUPON
NR 6/95 TAK!

Sapieyska 8

00-215 Warszawa

tel7fax 635-08-17

bbs 641-45-60

DETALICZNA I HURTOWA
SPRZEDA CZCI KOMPUTEROWYCH

ORAZ GOTOWYCH ZESTAWÓW.

Komputery 486 ju od 1 .774 z + VAT*
Duy wybór:

napdów CD ROM, kart muzycznych, kart graficznych, procesorów, dysków twardych.

ZESTAW ZAWIERA: MONITOR MONO, FDD 1,44, VCA512, MULTI l/O, MINI TOWER, KLAWIATURA,
4 MB RAM, PROCESOR 486 SX/25 MHz INTEL, HDD 210 MB CAVIAR.

Uwaga: Kupony prosimy naklei na kartk pocztow i wysa na adres: Top Secret, ul. Suby Polsce 4, 02-784 Warszawa,
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SAVEGAMY (i nie tylko)

Rubryka ta przeywa ostatnio

powane trudnoci koncepcyjne,

zwizane z niewywizywaniem si
niektórych czonków tak zwanego
Zepsou z wasnych obowizków,
jak te ze zmian dowódcy, a chwi-

lami równie we w zwizku z nad-

miarem koncepcji i antykoncepcji

naraz. Niezalenie jednak od

wszystkich czynników chccych j
zdeprecjonowa i wyrzuci (naj-

chtniej daleko std.a uzyskane

miejsce zaj na dalsze powik-
szenie Jest Taktycznie"), zacho-

wajmy bojow czujno i wytrwa-

o. Precz z podegaczami! Pos-

taramy si, eby w tym i nastpnym
numerze byo naprawd ciekawie!

Zaczniemy od

Robinsons
Requiem
dla PC
Grajcy w ni nieszcznicy

czsto kocz bardzo marnie. Wy-
nika to z ogromu problemów, nie-

moliwych z reguy do przezwyci-

enia dla zwykego miertelnika.

Najgorszymi s za ubywanie
pewnych podstawowych produk-

tów pirotechnicznych sucych
wyzwalaniu reakcji silnie egzoter-

micznych (czyli zapaki) oraz nad-

mierna waga niektórych niesio-

nych przez gracza obiektów.

Gra zapisuje informacj

o przedmiotach w bardzo skompli-

kowany sposób. Opis kadego po-

siadanego przez nas przedmiotu

mona przedstawi nastpujco :

xx xx yy yy zz zz ww ww
najczciej wyglda to jednak tak

AMIGA
CDTV
CD32
ATARI

Najszersza gama
usprawnie
i akcesoriów,

pyty CD-ROM

TOMS 02-695 Warszawa,
ul. Bedan 2 tel. (0-2)641-54-29

00 xx 00 yy zz 00 ww 00

gdzie

xx xx- kod przedmiotu, podamy
kilka przykadów :

kod hex - co oznacza

001 D - gazie
0012 - strzykawka z anti venom
serum
0015 - strzykawka z morfin
0017 - hatchet

0011 - strzykawka z anaestetic

yy - liczba przedmiotów, moemy
wpisa dowoln warto 0000-

FFFF, wpisanie 0000 powoduje,

e przedmiotu robi si „niesko-

czenie wiele".

zz zz - waga przedmiotu w dzie-

sitkach gram, ale zapisywana ja-

ko od koca (tzn. gdy przedmiot

way poniej 1 kg. to drugi bajt rów-

ny jest 00). Najlepiej wpisa 00 00

1 wtedy przedmiot nic ju nie way.
ww - kod oznaczajcy do czego

danego przedmiotu mona uy
oraz jego aktualny stan (np. dla

czci garderoby bdzie to infor-

macja o tym, czy mamy j na so-

bie, czy te w plecaku - nie radz
zbytnio eksperymentowa).

Opis pierwszego przedmiotu

rozpoczyna si od bajtu o nume-
rze 415 (dziesitnie).

Poniewa cay system zapisy-

wania informacji o przedmiotach

jest skomplikowany, radzimy ogra-

niczy si do odcienia plecaka

(przez wpisanie zer w pozycje zz

zz) i ewentualnie pomnoenie
przedmiotów (przez wpisanie 00
lub FF na pozycji yy). Ewentualnie

mona wybra sobie jaki jeden

przedmiot - polecam jaki w gór-

nym rzdzie okienka plecaka (np

ten, którego opis rozpoczyna si
od bajtu 487 (dziesitnie)) i zmie-

nia jego parametry produkujc
sobie na przykad nowy przedmiot.

TOP SECBET sMtjirKi *--i fof wl . 1

Na screenie widzimy jak odci-

ono niektóre przedmioty, oraz jak

zwikszono liczebno wspomnia-
nego wyej przedmiotu do warto-
ci FF.

To tyle ode mnie.

Gawron

„Pinball Fantasies"? Gdzie tak

rok, moe pótora temu przez

kilka tygodni nie dawao si
w redakcji niczego zrobi, bo
wszystkie komputery byy zajte
i wszyscy grali, grali, grali...

Pinball jest gr przyjemn, ma
jednak jedn paskudn wad -

co jaki czas stalowa kulka, któ-

r si odbija, wypada ze stou
przez taki nieduy otwór na sa-

mym dole. Wprawdzie po wie-
cie panoszy si kilkadziesit tra-

inerów, pozwala-

jcych na uycie
nieskoczonej
liczby kul, mo-
na zreszt uy
„Game Wizar-

da", który te po-

winien da sobie

rad, jednak sa-

mo zwikszenie
liczby kul nie b-
dzie do koca
skuteczne. Niek-

tóre bonusy s
do uzyskania tyl-

ko pod warunkiem, e wszystkie

etapy porednie (na przykad
dwudziestokrotne wybicie kuli

na lew ramp) zostan wyko-
nane w czasie grania jedn bil.

Trzeba wic pomyle o czym
innym.

eby nie przeciga tematu -

daje si. Wprawdzie udao mi

si rozgry tylko wymienione
w tytule „Pinball Fantasies", jed-

nak przypuszczam, e metoda
bdzie skuteczna w znacznie

wikszej liczbie przypadków. Co
naley zrobi?
Otó gra musi gdzie mie za-

pisane jak ma si zachowywa
kula, trafiajca na róne punkty

w obrbie stou. Gdyby udao si
znale te dane
i w odpowiednie
ich miejsce wsa-
dzi informacj
0 tym, e std
naley si odbi,
bila nigdy nie

opuci stou.

Problem spro-

wadza si „jedy-

nie" do znalezie-

nia tych danych
1 odpowiedniego
ich zmodyfiko-

wania.

W przypadku „Pinball Fanta-

sies" wszelkie dane zapamita-
ne s w plikach z rozszerzeniem
PRG (nie bd-
cych niczym in

czy w odpowiednim miejscu

zmieni tam kilka bajtów na $FF,

by osign sukces. Niestety,

nie jestem w stanie poda dok-

adnych informacji o adresie, bo-

wiem kopie Pinball Fantasies

wydawane w rónych momen-
tach róni si co nieco wielko-
ci plików, tote nie sposób us-

tali „waciwy" adres do doko-

nania zmian. Z dwóch wersji ja-

kie posiadamy, tylko plik tab-

Ie3.prg, czyli stó Billion Dollar

carek 3c Iptt S etii i ni
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Game Show, mia t sam du-
go (504758), dlatego podaje-

my sposób jego zmodyfikowa-
nia (na obrazku). U dou jest

wywietlony plik ju po modyfi-

kacji, u góry - przed. Od tego

momentu gra mona w nies-

koczono. Oczywicie przed

wszelkimi eksperymentami dob-

rze jest wykona kopi pliku, ale

o takich oczywistociach a
wstyd przypomina.

Robaquez

Alone in the

Dark 2

Niezrównany i niezmczony To-

mek Goraziski podesa nam
znowu skrypcik - tym razem ma-
lutki, ale przyjemny w uyciu, do

„Alone in the Dark 2". yczymy mi-

ej zabawy. Przy okazji przypomi-

nam - skryptów mona uywa
korzystajc z naszego edytora do

savegame'ów, który jest dostpny
zarówno w naszym BBS-ie, jak

i na ostatniej dyskietce Shareware,

któr mona zamówi w Wydaw-
nictwie (patrz str. 37).

Borek

Pinball

Fantasies

W tym kawaku savegamy
jakby co nieco nie na temat. Pa-

mitacie jeszcze tak gr jak

nym, jak zwyky-
mi EXE). Gdzie
w okolicach adre-

su S30AE0 znaj-

duje si tablica

opisujca cianki

stou - jak si
okazao po kilku

próbach, wystar-

;Skrypt do gry ALONE IN THE DARK 2

;zmieniamy plik SAVEx.lTD

[$68C4] ($FF) ($40) ycie
[$68B4] ($FF) ($40) amunicja do tompson'a

[$68C6] ($FF) ($40) amunicja do rewolweru

[$6C1 E] ($FF) ($40) amunicja do riot gun'a

[$68FC] ($EE) ($50) amunicja do derringer'a



KCIK MAEGO I DUEGO
ATAROWCA IM. K. KUBECZKO
dam zaprzestania publikowania

obojtnie jakich rzeczy o Krzysiu

Kubeczko!

Muminek
Po konsultacji z koleg postanowi-

em kupi (zgadnijcie!) Commodora.
Nie, wcale nie artuj. Doszedem do

wniosku, e Atari to grat nad gratami

Haso na dzie 13.04.95 roku: Atan pod

koa Ferriari, jak mawia pan Kleks.

Krzy Kubeczko (faszywka)

Pod nazw naszego zwizku podpi-

suje si 25 osób i jak pisaem ostatnio,

liczba zwizkowców wzrasta.

Filip Wyporski

- prezes Midzynarodowego Zwiz-
ku Kontra Krzy Kubeczko

Ostatnio Krzy Kubeczko zmyli tropy.

Co prawda nie przesiad si na Commo-
dore. jak sugeruje drugi list (doszlimy

j: dsKu, ze to faszywka, bo )est na-

pisany na maszynie i zosta wysany pra-

wie w tym samym czasie, co inny list

Krzysia pisany odrcznie, a wic niewt-

pliwie prawdziwy), ale czytelnik Mack
the Knife znalaz w pimie konkurencji

dwa pytania o gry na peceta („Metal Mu-

tant" i „Secret of Monkey Island") podpi-

sane Krzy „Gnom" Kubeczko. Dziwne

to wszystko i podejrzane.

AUTORSTWO
Takie wirnite listy to se sami

piszecie?

Mr.Bogus
Nie mamy na to czasu. Zdajemy si

na Was. Drodzy Czytelnicy, i jak dotd
si nie zawiedlimy.

BRAKI
Gdzie do cholery, podzia si koniec

opisu do gry „Jutland"9

EGOR
Mhm. Tutaj: „(...) moliwoci zacho-

wania gry w rodku bitwy) i wciga jak

diabli.

Pacjusz"

CENA
Ile bdzie kosztowa nastpny Jop

Secret"9

Gamo
Tego nie wie nikt. Tego nawet naj-

starsi górale nie wiedz. W oszacowa-

niu moe Ci jednak pomóc regua, któ-

r kieruje si nasze wydawnictwo: nas-

tpny numer nie moe by droszy od

nastpujcego po nim.

CHOROBY CYWILIZACYJNE
Nie wiem czy to wane, ale jestem po-

siadaczem PC 486.

Ghost

Nie masz si czym przejmo-

wa. Dziki szybkiemu rozwo-

jowi medycyny jest to choro-

ba w dzisiejszych czasach

cakowicie uleczalna.

CHOROBY CY-
WILIZACYJNE
CD.
Co to jest

SYNDROM
DNIA NAS-
TPNE-
GO, ja-

kie s objawy tej choroby i co trzeba ro-

bi, eby zachorowa?

Jakub S.

Cao polega na autosugestii.

Wystarczy, e pomylisz ile masz
jeszcze do zrobienia jutro lub dzi
(jeli jest poranek). Zadania te za

czynaj Ci przerasta. Osiga-

j wielko nowojorskiego Em-
pire State Building, a Ty nie

masz nawet biletu do Sta-

nów, by si z nimi zmierzy. Twoje rce
i nogi robi si cikie, coraz cisze,
gowa zaczyna Ci bole, oczy same
si zamykaj. Jeste chory! Zgo si
do najbliszej poradni zdrowia psy-

chicznego!

CZOWIEK BEZ TWARZY
Dlaczego Haszaka pozbawilicie

TWARZY (za to e nie pije? to jest pra-

wo wyboru)

Rumun Navigator

Otó zdaniem naszych skadaczy

(a ten pogld podziela reszta mafii piw-

nej, do której w redakcji i przylegos-

ciach nie zalicza si tylko niej podpisa-

ny) gowa potrzebna jest jedynie konsu-

mentom piwa. Jak wiadomo od piwa

gowa si kiwa, a jeli si nie pije, to si
nie kiwa, wic po co gowa?

DROYZNA
Czemu oryginalne gry na CD tak

drogo kosztuj?

Ran
Takie jest ycie. Na jednym krku

chc zarobi autorzy programu, jego

producent, wytwórnia toczca pyty

CD, pastwo, z którego gra pochodzi

(podatki od producenta i firmy tocz-
cej), nasze pastwo, do którego ta gra

przyjeda (co), firma dystrybuujca,

sprzedawca i jeszcze raz nasze pa-
stwo (podatki od dystrybutora i sprze-

dawcy). Jak si to doda, to odpowied
stanie si prosta. Na pocieszenie mog
doda, e wszystkie nowe gry dzi dla

Ciebie za drogie ju za 5 lat bdziesz
móg kupi pódarmo.

DZIWY NATURY
Osobicie i prywatnie musz pochwa-

li si (...), e ostatnio nie tylko schudem
o 2 kg. ale take o tyle samo urosem.

Atomec
Osobicie i prywatnie gratuluj, po-

niewa te wolabym schudn o 2 kg

ni o 2 m.

DOKOA DUNGLA
Co si dzieje z trawnikiem Naczelne-

go? Po takim okresie ciszy przypomi-

na pewnie puszcz! Taan

Trawnik Naczelnego rzeczy-

wicie zarós straszliwie. Ostatnio

Naczelny wypuci swego kota do

ogródka i umówi si z nim, e ten

wróci o 2 w nocy. Kot wróci

o 4.30. Zabdzi.

KONSOLE
Zróbcie, bardzo was prosz, pis-

mo powicone tylko konsolom

SEGA i SNES. Coraz wicej takich

konsol jest w Polsce. Kupuj „Top Sec-

refz nadziej, e tam co znajd, lecz

za duo tam nie ma.

NN
My robimy, co moemy, ale jak na ra-

zie oficjalni dystrybutorzy traktowali

nasz rynek nieco niepowanie wypusz-

czajc trzy tytuy na krzy. Wiem, e na

giedach gier zatrzsienie, ale nie godzi

si popiera piractwa. Z ostatnich roz-

mów, jakie przeprowadzilimy z przed-

stawicielem Nintendo usyszelimy, e
ma si to zmieni. Czas pokae, co

z tego wyjdzie i czy starczy tego na zro-

bienie oddzielnego pisma.

NIEKOMPATYBILNO
Suchajcie! Chc kupi sobie Amig

i chc pisa programy i gry dla Atari

65XE. Mam do was par pyta:

1 . Czy mona na A500 pisa progra-

my lub gry na Atari 65 XE?
2. Jeli tak. to jaki najlepszy byby do

tego program?

3. W zwizku z tym czy trzeba by do-

kupowa wicej ni 1 MB?
Konius

Z krzyówki sonia z yraf nigdy

jeszcze nie wysza yrafa. Nie wiemy,

co moe wyj z oprogramowania Atari

XE na Amidze. Wiemy za to. co wyj
nie moe: dziaajcy na Atari program.

PATOLOGIA
Na terenie mojego miasta istnieje od

1801 roku, jak PZU, Klub Samotnych
Striptizerów Kaszubskich.

Sieni
Uwaamy, e samotny striptiz jest ta-

k sam patologi jak picie do lustra,

a wystpowanie go w postaci chro-

nicznej (od 1801 roku) to jeszcze

jeden dowód na

niesprawno na-

szej suby zdrowia.

POMYKA?
Przysalicie mi

„Top Secret" za

nic ponie-

wa za tipsy ju swoje dosta-

em, a aden z moich opisów nie by
jeszcze druknity, wic có robi? Czy
mam go odesa, czy go sobie zosta-

wi.
Franko the Crazy Pataach

Wygrae w naszym supertajnym

konkursie! Tak tajnym, e sami nie

wiedzielimy o jego ogoszeniu. Dru-

g nagrod, któr równie zdobye,
jest moliwo zdecydowania czy

nagrod nam odelesz, czy zostawisz

sobie.

PROJEKTY
Nie mylicie przy-

padkiem nad utwo-

rzeniem kolumny

„HELP-ów" na za-

sadzie: Czytelnicy

pytaj, redakcja od-

powiada?

Jezus

Na razie tylko mylimy.

W niedalekiej przyszoci

moe bdziemy mogli zro-

bi co wicej ni tylko my-
le, ale nie naley si tego spodziewa
prdzej ni po wakacjach.

SSIEDZKIE SPRAWY
Z moim komputerem co si dzieje.

Jak go wczyem i wentylator ruszy, to

pranie u ssiadki wyscho. Poradcie

co, bagam!
NN

Za kadym razem, gdy wczasz
komputer powiniene uprzedza s-
siadk, by nie rozwieszaa prania.

SPISKOWA TEORIA DZIEJÓW
Zdajecie sobie spraw, e jestecie

tylko PIONKIEM na tym wiecie?

Krzy Kubeczko

Przyznam, e dotd nie zdawalimy
sobie z tego sprawy. Ale spróbujmy

skojarzy kilka faktów. Czy wiesz kto

kierowa zamachem na Kennedy'ego,

zabójstwem Olofa Palmego, czyim pa-

chokiem jest Shoko Asahara? Wresz-

cie czy wiesz kto wygra w tym roku wy-

bory prezydenckie w naszym kraju? My
nie wiemy, wic chyba masz racj.

XYWA
Nie wiem, co naley wpisa w rubry-

ce ksywa (xywa).

Andrzej K.

W rubryce owej naley wpisywa jak

chcielibycie si podpisywa, gdyby-
cie nie dostali na chrzcie tak, jak ecie
dostali.

a. ua ae

ZNIKAJCY PUNKT
Od dawna nie ukazaa si fac-

jata Kopalnego. Wiem, e
dbacie o presti gazety,

ale modsze pokolenie

ju nie wie jak on wyg-

V^ lda.

FredKiller

My waciwie
te ju nie

wiemy
jak on

wygl-
da, bo

czstot- r

1 1 w o

jego pojawiania

si w redakcji zbliya

si do czstotliwoci pojawia-

1

nia si komety Halleya. Jednak wy-

soko dugów piwnych zacignitych

przez Kopalnego osigna poziom kry-

tyczny i zmusi wkrótce redakcj do wy-

tonych poszukiwa, chyba e sam
przyjdzie po kolejn poyczk.

Na listy odpowiada Sir Haszak, co jak

zwykle nie moe by czone z odpowie-

dzialnoci w jakikolwiek sposób, gdy
odpowied i odpowiedzialno, zwasz-

cza w wersji Sir Haszaka, maj tyle ze

sob wspólnego co pytanie i pyton.



CZYTELNICY NADESALI

LOTERIA

KORESPONDENTÓW

Mamy czerwiec, koniec roku szkolnego, promocje do klasy nastpnej (lub ich brak...), a nie chce si pi-

sa wstpniaka do naszej ulubionej rubryki...

Dzi prezentujemy Wam opisy do gier „Jurassic Park" (wersja na Nintendo) oraz „The Crypt" (C64). Auto-
rzy otrzymuj ksiki oraz roczn prenumerat TS.

Korzystajc z okazji, chc sprostowa pewn nieciso, która wkrada si do mojego komentarza miesic
temu: otó autorzy opisów w numerze majowym te otrzymuj roczn prenumerat, czego bodaje nie napi-

saem. Ale nie znaczy to, e zapomniaem. I jeszcze jedno: piszcie wyranie!!! Nie jestem na przykad pewien,
czy nie przekrciem nazwiska Grzegorza Indrunasa (or something).

yczeniami miych wakacji egna si
Kaczor

Jurassic

Park
LEVEL 1

]

Niebd opowiada his-

torii, bo kady chyba ogl-
da film Stevena Spielber-

ga pt. „Jurassic Park".

Przejd zatem od razu do
rzeczy:

POZIOM 1:

Najpierw we kart
magnetyczn. Póniej za-

bierz wszystkie jajka po-

rozrzucane po caym tere-

nie, w tym i te w budyn-
kach. Nastpnie otwórz
wejcie do Parku Juraj-

skiego i wejd do.

POZIOM 2:

Zbierz jajka i id do wy-
biegu dinozaurów. Tam
zrób to, co zwykle (hm... -

red.). Nastpnie bdziesz
pyn pontonem. Dopy-
niesz nim do miejsca,

gdzie stoczysz walk z ty-

ranozaurem.

POZIOM 3:

We kart magnetycz-
n. Zbierz to, co zwykle

Gajka). id do budynku,
przy którym zaczynasz
gr, gdzie musisz wczy
wszystkie przeczniki. Id
do drugiego budynku
i wcz komputery w kolej-

noci podanej na mapie.

POZIOM 4:

Znowu jajka. Id do bu-

dynku po prawej i zabierz

adunki wybuchowe, które

zostawi musisz w trzech

jaskiniach w oznaczonych
miejscach.

POZIOM 5:

Id po pomostach zbie-

rajc jajka (co to, kurza
ferma, czy Park Jurajski?
- red.), a dojdziesz do
statku. Teraz wejd do
dwóch kajut, w których

zbierzesz... no zgadnijcie co?
Nastpnie wejd do kajuty, w któ-

rej uzyskasz poczenie radiowe.

NIEBEZPIECZESTWO

KOMPUTERY I KOLEJNO ICH URUCHAMIANIA

BRON JAJKA

Mamy ju mocno zaawansowany czer

wiec, czyli mas soca, duo wolnego cza-

su i spokój. Dla tych, których pogoda zm-
czya tak, e nie s w stanie przekroczy fi-

zycznej granicy ruszenia si z miejsca pro

ponujemy dobr ksik (czasami dziki niej

atwiej zasn). W ramach tych ycze na

szym trzydziestu wylosowanym Czytelnikom

przyznajemy takie wanie ciekawostki ufun-

dowane przez zaprzyjanione z nami wy-

dawnictwo ISKRY. Przypominamy, e szan-

s wygrania owych dzie ma kady, kio

przyle do nas list. paczk, bd dowoln in-

n przesyk, z penym adresem nadawcy
Tym razem losowania zwycizców dokonaa
(Kaczor nie zdoa) komisja w skadzie: Emt
lus i Borek. Wszyscy szczliwie wylosowa-

ni otrzymuj w tym
miesicu jedn
wspaniaych ksiek.

^^^^ wród których znalazy

si: pierwszy tom „En-

cyklopedii Rocka".

^^^^TJ wspaniale wydana
.Wyspa Skarbów" Ver

nea, ksiki z cyklu

„Amber" Rogera Ze
laznego oraz trzy tytu

y serii fantasy Ge-
ne a Wolfe a

Redakcja
Lista nagrodzonych:

Pawe Józefacki. Poniatowa; Agata Karoli-

na Loboda, Kraków; Roman Grygier, Pszczy-

na-Owiklice; Mariusz Pawonka. Ryki; Artur

Borkowski. Orneta; Janusz Wyrzykowski,

Bydgoszcz; Eleonora Marcinkowska, Mal-

bork; ukasz Kopciuch. Wrocaw; Jacek Sie-

kierski. Warszawa; Maciej Luczka, Zamo;
Adam Nikiforów. Krosno; Bartosz Ocha, War-

szawa; Karol i Marcin Winiewscy, Skary-

szew; ukasz Giero, Tychy; Krzysztof Nizia-

ek. Prabuty; Micha Ziókowski, Ostrowiec,

Maciek ywio, Kraków; Pawe Meyer, Gdy-
nia; Jacek Kazimierkowicz. Strzelin; Andrzej

Klimek, Lód; Rafa Gibalski. Kielce; Dawid
Legierski. Ustro; Marek Miciak, Przemyl;

Patrick Walczyk. Bytom; Andrzej Oóg, Ruda
l.; Kurek Krzysztof. Lubin; ukasz Zamta.
Brzesko. Maciej Kaczmarski, Drawsko Po-

morskie. Krzysztof Gobiewski. Gdask-
Wrzeszcz. Krzysztof Stplowski. Trzebnica.

POZIOM 6:

Po zebraniu jajek na dziedzicu
i w budynkach, oraz przy wybiegu

dinozaurów, czeka ci ostateczny

pojedynek z tyranozaurem. I to ju
koniec

Grzegorz INDRUNAS

THE CRYP
Kady mody chopiec uwielbia

przygody. Ty równie, wyjedajc
ze swym ojcem - archeologiem na
wypraw badawcz do starego

zamku, pragne przey niesa-

mowit przygod. Zostajc na chwi-

l sam, w jednym z pomieszcze
odkrywasz schowek, a w nim pik-
ny klejnot. Próbujc go zabra, obu-

dzie Starego Demona, który od
wieków wada zamkiem. Za kar
zostajesz przeniesiony do mrocz-

nych podziemi zamczyska, aby
zmierzy si z siami ciemnoci
i odzyska wolno...
Gr zaczynasz w krypcie. Otwórz

skrzyni i we klucz. Trumny nie ot-

wieraj, bo wypucisz ducha. Otwórz
drzwi znalezionym kluczem. Id do
pomieszczenia po przeciwnej stro-

nie. Wepchnij schodek w cian
i przejd do ssiedniego pokoju.

Wejd po utworzonych schodkach
i we nastpny klucz. Przepchnij



No tak, spaprae za-
panie Biaego Rica - naj-

wikszego handlarza ko-

k, ner i haszem na
wschodnim wybrzeu.
Waciwie to nie bya
Twoja wina, tylko Wydzia-
u Narkotykowego, który

przeprowadzi akcj nie

majc dokadnego rozez-

nania terenu oraz nie do
koca rozpracowanych
handlarzy i poredników.
Mówi si trudno.

Na razie, zanim sprawa
przycichnie, powinienie
ze swoim kumplem
gdzie si na jaki czas
zaszy. Doszlicie do
wniosku, e przez pewien
czas nie bdziecie zajmo-
wa si wielkimi sprawa-
mi. Wydzia przydzieli

Was od cigania ulicz-

nych handlarzy i drob-

nych dystrybutorów.
Przydzielono wam czarny,

subowy samochód, któ-

ry Ty masz prowadzi po
krtych i niebezpiecznych
ulicach Miami. Macie jesz-

cze na dodatek map
z zanaczonymi miejscami,

gdzie mog si znajdo-

wa przestpcy.

Wic do dziea i pami-
taj, e ta robota nie moe
nie wyj. Od tego jak si
spiszecie zaley ycie ty-

sicy uzalenionych nas-

tolatków w Miami, bowiem
kady z nich moe pewne-
go dnia przedawkowa.
Powodzenia!

Teraz kilka uwag o sa-

mej grze. Czasem na po-

cztku ekran miga, naley
wtedy wcisn lewy shift.

Kierowanie samochodem

jest zajciem bardzo pre-

cyzyjnym. Zawsze, przy

odpowiednim ustawieniu

mona jecha na trzecie-

go. Nie naley wchodzi
w zakrty tak, eby je-

cha przy samym kraw-
niku, poniewa wtedy
wszelkie próby skrcenia
kocz si kraks. Gdy
ju si to jednak zdarzy,

trzeba wjecha na jakie
skrzyowanie i wyma-
newrowa. Nie naley
równie wjeda w resz-

tki rozwalonych samo-
chodów, ani strzela do
samochodów, gdy prze-

jedaj bardzo blisko -

to take koczy si niesz-

czliwie.
Steruje si za pomoc

joysticka. Naciskajc fire

zmienia si kolor wska-
nika na dole ekranu z fio-

letowego na turkusowy.

Kierunek strzau symboli-
zuje „palec" wskazujcy.
Jeeli chcemy strzela
przed siebie, to „palec"

powinien by skierowany
w prawo, aby go tak usta-

wi naley pchn joya

do przodu, eby strzela
do tyu trzeba przechyli
joya w ty. Ruchem w pra-

wo skierujemy „palec" na
siebie, przez co bdziemy
strzela z prawego boku
samochodu. Wszystkie te

czynnoci wykonujemy,
gdy wskanik jest turku-

sowy.

Gdy stoimy przed hote-

lem czy barem do które-

go zamierzamy wej,
poprzez wychylenie joya

w lewo przechodzimy do
wyboru postaci. Przy syl-

Castle Master II

wetce samochodu znaj-

duj si dwie strzaki,

które co chwila s pod-
wietlane, wybierajc le-

w bdziesz sterowa So-
nym. Jeeli naciniesz fi-

re, gdy adna ze strzaek
nie jest podlona, wyj-

dziesz z tej opcji.

To wszystko o stero-

waniu gr. Jak najmniej

kraks i jak najwicej ban-

dziorów yczy:

prof. Szczawik

01 - MILTON HOTEL
02 - ACHE HOUSE
03 - STAR HOTEL
04 - PALCE CASINO
05 - JOES BAR
06 - PALM CLUB
07 - OCEAN HOUSE
08 - CITY HALL
09 - PARK HOTEL
10 - MIAMI HOTEL
11 - MURK CLUB
12- FLAG HOTEL
13- GOZNO CLUB
14 - UCL HOUSE
15 - VINES BAR
16 - ROYAL CASINO
17 - INDIA HOUSE
18 - SMARK CLUB
19 -SIERRA HOTEL
20 - DIXIE BAR
21 - SAUFER BAR
22 - STATE HOTEL
23 - POPS CLUB
24 - GRAND CASINO
25 - ISLAND BAR
26 - LAMP BAR
27 - STORK CLUB
28 - EAGLE HOTEL
29 - HOSPITAL
30 - SAMS BAR
31 - RICO HOUSE
32 - FAST BAR

Miami Vice

IIBIIU

SfrJSE

lilii
schody na drug stron i id tam.
Teraz moesz zje jedzenie znaj-

dujce si na póce.
Id teraz do pomieszczenia obok

krypty, we posiek i zniszcz lataj-

cy stó i krzeso. Otwórz gówne
drzwi w korytarzu. Z tego pomiesz-
czenia we diament i id prosto.

Jeste w grocie. Otwórz drzwi
i przejd dalej. Wejd po schodach
z poz. 6. na 5. Wejd w drzwi po
prawej. Przez ciasny tunel dosta-
niesz si do wwozu - ogromnego
i gbokiego pomieszczenia.
Przejd po kadce do drzwi. Uwa-
aj, nie spadnij! Przez pusty pokój
dostaniesz si do nastpnego, std
mona jecha wind. Spadajc
przez dziur w pododze wyldu-
jesz pitro niej. Rozwal krzeso,
we prowiant, odblokuj drzwi rzuca-

jc kamieniem i otwórz je. To po-

mieszczenie zawiera zewntrzn
obudow kabiny windy i kamie,

który przesuwasz pod drugi, wisz-
cy na linie. Aby to zrobi, musisz
mie maksimum si. Teraz wejd do
kabiny windy. Tu zniszcz pyt
schowka i we klucz. Przycinij naj-

wyszy przycisk na tablicy po lewej

stronie, a po chwili znów zjed na
parter. Wyjd z windy i we klucz,

który znajdziesz wród odamków
zgniecionego kamienia. Wind dos-
ta si na drugie pitro (4 poz.).

We diament i przejd do nastpnej
komnaty. Znów jeste w wwozie,
ale pitro wyej. Pchnij sup, aby ut-

worzy most i przejd na drug stro-

n. Wejd w drzwi po prawej. Tunel
doprowadzi ci do schodów na trze-

ci poziom. Id na gór. Pod schoda-
mi na poziom 2, znajdziesz klucz.

Teraz wró do windy i wjed na pit-

ro 3. Zabij ducha, aby nie traci si
i id dalej, przez tunel, gdzie pier-

wsze drzwi po lewej zaprowadz
Ci do wwozu. Dalej id prosto.

W tym pomieszczeniu zestrzel la-

tajc trumn i we jedzenie.

Dwignia w cianie otwiera tajne

przejcie po przeciwnej stronie.

Prowadzi ono do groty. Obró si
w lewo (uwaaj, stoisz na wskiej
póce) i czogajc si, spadnij niej.

We klucz ze ciany i id przez
drzwi. Z nastpnego pomieszcze-
nia zabierz posiek i diament. Ot-

wórz drzwi, przejd przez tunel i w-
wóz. Drzwi na drugim kocu póki
doprowadz Ci do schodów. Id
na poziom 3. W pierwszym po-

mieszczeniu znajduje si znowu
posiek i diament. W wskim poko-
ju, po lewej widzisz dwie pary drzwi.

Na razie otwierasz te przed sob.
Teraz przez tunel dostaniesz si do
windy. Zjed pitro niej i wejd
z powrotem na pitro 3. Teraz sta
przy wejciu windy, a znajdziesz si
na jej dachu. Zabierz klucz ze cia-
ny po prawej i dosta si na poziom
2, który nie jest osigalny, gdy je-

dziesz wind, we prowiant z pier-

wszej komnaty i przesu ceg na
bok, aby nie blokowaa filarów. Te-

raz udaj si pitro niej do wskie-

go pomieszczenia, otwórz drzwi po
lewej (uwaaj, mog Ci zabi!).

Przepchnij filary w gór i zostawiw-
szy otwarte drzwi w pokojach wró
pitro wyej. Wejd po kolumnach,
we skarb i klucz. Dalej, po otwar-

tych drzwiach przejd na drug
stron. Przy odlegych drzwiach,

znajduje si klucz. Nastpnie wra-

1

caj na sam dó. W komnacie „prze-

pychanych schodów" zabierz klucz

ze skrzyni. Wracaj na gór, na poz.

1 . W kolejnym pomieszczeniu cze-

1

ka Ci walka z potworem o trzech

gowach. Aby go zabi, rzucaj ka-

mieniami najpierw w praw, póniej
lew i w kocu w rodkow gow.
Id dalej. Otwórz drzwi w komnacie
z gówn bram. Po eksterminacji

wszystkich duchów wyjd przez ok-

no. W okienko przy bramie rzu ka-

mie. Jeste wolny.

Piotr JAWORSKI

Komputer: Commodore 64



IBM PC

ALONE IN THE DARK 2 / Wojtecki

Szabla jest przydatna do przechodze-

nia przez niektóre ciany.

COMMANDER KEEN / Killer

Nacinij T+A+B - dostaniesz par
strza.

CONOUEST OF THE LONGBOW /

Wojtecki

Haso otwierajce skrzynk biskupa, to

DESIGNO.

DAVE / Bartek Sucharek

W pitym etapie wejd na drzewo
i skocz w lewy górny róg za ekran.

Znajdziesz si w WARP ZONE.

DESCENT / Mikhnal Nuke
W trakcie gry haso GABBAGABBA-
HEY uaktywnia kody:

TWILIGHT - doadowanie oson
RACERX - nietykalno

SCOURGE - bro na maksimum
MITZI - wszystkie klucze

GUILE - chwilowe niewidzialno
FARMERJOE - pytanie o nr levelu

Przy nietykalnoci nie dziaaj bonusy

itp. RACERX trzeba powtarza po
przejciu kadego levelu.

PUZZLES (PENTHOUSE) / Killer

Jeeli chcesz ukada inne panienki

wejd do okienka PICS i nacinij

ALT+M - 6 nowych dziewczyn.

RAILROAD TYCOON / Marcin Grzy-

bowski

Wcinij F1 i kilka razy $ - dostajesz ma-
s pienidzy.

RESCUE RANGERS HEROES / Bar-

tek Sucharek

W czasie gry nacinij dwa razy ESC
i raz F1 - zostaniesz przeniesiony do
nastpnego poziomu.

SEAL TEAM / Marcin Grzybowski

Gdy na celowniku masz przeciwnika,

rzu granat z gazem (M-7), a potem
wydaj rozkaz SEARCH.

SETTLERS, THE / Marcin Grzybowski

Jeli chcesz wiedzie gdzie moesz
wybudowa budynek, nacinij dwoma
klawiszami myszy na ikonie.

SIMANT / BJ Ambroy z Dbrowy
Ciekawe efekty uzyskuje si wpisujc
podczas gry hasa: Rond, Joke, Hole,

ERAD. OOps, Will.

STRIKER / Wojtecki

Nacinicie ALT+F1+INSERT powodu-

je zatrzymanie graczy przeciwnika na

15 sekund.

THE INCREDIBLE MACHIN / Killer

Haso DOPA - dostp do wszystkich

plansz.

THEME PARK / Kitana

Jeli chcesz otrzyma tytu najlepszego

przedsibiorcy, to 29 grudnia (29 DEC) po-

bierz jak najwyszy kredyt. Nagroda jest

twoja, a kredyt spacisz po jej otrzymaniu.

THEME PARK / Moniuszko

Gdy rozpoczniesz budow nowego par-

ku, przejd na poziom rednio trudny

do dziau bada i daj na nie tyle forsy,

ile chcesz. Teraz wejd na atwiejszy

poziom. Badaniabd postpowa, ale

nie bdziesz musia prowadzi negoc-

jacji z pracownikami.

TOM & JERRY / Przemek Uarowski
W mysiej norze sta przed puapk
z pomidorem i poczekaj a kot wrzuci

dynamit. Wtedy od razu rzu w niego

pomidorem - duo punktów.

UNIVERSE / Wojtecki

Drzwi w pokoju sylfiny i te na które ona

pokae, otwórz omem.

WARLORD / BJ Amroy z Dbrowy
Wcinij ALT+F2 - niespodzianka.

XENOBOTS / Marcin Grzybowski

Gdy pomidzy centrum Twoim i prze-

ciwnika s góry, przecz roboty na ste-

rowanie rczne inaczej bd tam
grzzy. Do wrogich scorpionów mona
podchodzi bez obaw na odlego
1200m (zasig dziaka) gdy w ogóle

nie uywaj rakiet.

AMIGA

ACTION FIGHTER / Piotr Lenikowski

Wpisz si w High Score jako zbackdoor
- niemiertelno.

ALIEN 3 / Mr. Fanta (Dymek)

Zrób pauz, przytrzymaj F1 i nacinij lewy

przycisk myszy. Ekran stanie si zielony.

Po wyczeniu pauzy - N skipper leveli.

ALIEN WORLD / Dean
Zatrzymaj gr i wpisz THUNDERBLA-
DE - G rakiety, a N - ycia.

AQUAVENTURA/ Piotr Lenikowski

Przy wyborze opcji wcinij

CTRL+F10+FIRE. T - nastpna plansza.

ARMALYTE / Rafa Pietras

W trakcie gry wcinij pauz i wpisz

DELTA 3 - niemiertelno.

ASSASSIN / Rafa Pietras

W High Score wpisz si jako Midan -

zaczniesz od levelu na którym skoczye.

CHAMPIONSHIP MANAGER / Piotr

Lenikowski

Gdy zostaniesz poproszony o wybór

swojego charakteru, wybierz ARRO-
GANT i wpisz si jako MR BULAGA.
Dostaniesz 30 000 000.

CRAZY CARS 3 / Dean

Na starcie wpisz KOP. Kod do pieni-
ków 19B37.

DARKMAN / Ninja

Wpisz podczas gry MEACULTAa otrzy-

masz niemiertelno.

DARKSIDE / Rafa Pietras

Kombinacja klawiszy 2+8+Fire - zdj-

cia programistów.

DESERT STRIKE / pantera

Jako password wpisz hardcase - nies-

koczona amunicja.

DOMINATOR / Ninja

Wpisz w High Score SHAFT w celu

uzyskania nieskoczonej liczby y.

DYNAMO / Ninja

W High Score trzeba wpisa PURPLE
RAIN - otrzymasz niemiertelno
a poza tym moesz skaka po levelach

klawiszami + i -.

ELVIRA2 / Mr. Fanta (Dymek)

Nacinij C+T+B+A+Z+oba przyciski

myszy w garderobie.

EXOLON / Rafa Pietras

Wpisz w trakcie wyników AD ASTRA -
nieskoczone ycie.

F-117 A / Piotr Leni-

kowski

Bdc w pobliu celu

wcinij U.

FOOTBALL GLORY /

Przemysaw Telerz

Gdy sdzia pokae ci

czerwony kartonik,

wcz autofire i skieruj

drek w jego stron -

bdziesz móg si na
nim wyadowa.

GALAGA/ Buska

Po katastrofie Twojego statku pojawia

si opcja „Continue". Wtedy wcinij jak

najszybciej fire - nie stracisz strzau,

pienidzy i punktów.

GHOST'N'GOBLINS / Rafa Pietras

Na obrazku z informacjami o autorach

gry wpisz DELBOY - niemiertelno.

HARE RASING HAVOC / Rafa Pietras

kombinacja SHIFT+ALT+CTRL+F5
przenosi na nastpny poziom.

HIRED GUNS / Dean
Podczas gry wpisz AMIGA - niemier-

telno i maks. amunicji. CHRISTINA-
energia.

HOLLYWOOD POKER PRO / Rafa
Pietras

Po wybraniu panienki i ukazaniu si jej

obrazka z lewej strony nacinij

SHIFT+H+F9 i nie puszczajc tych klawi-

szy nacinij trzeci rk dwa razy przy-

cisk DROP na ekranie. Przeciwniczka

posunie oddacz garderoby. Za dru-

gim razem DROP wciska si tylko raz.

HYBRIS / Piotr Lenikowski

W High Score wpisz si jako COMMAN-
DER. Uruchom gr i wcinij F10. Teraz

F1-F5 zmienia bro, a F8 zmienia levele.

INT. KARATE / Piotr Lenikowski

Daj si uderzy i wcinij pauz - nie-

miertelno.

JET STRIKE / Maciek muda
Przed startem wcinij óty klawisz -

podjedzie do ciebie wóz z uzbrojeniem.

LEANDER / Piotr Lenikowski

Po wpisaniu kodu do poziomu dopisz

haso LTUS - zyskasz odporno na

miertelne ciosy. Klawiszami F1-F8 wy-

biera si bro.

MORTAL KOMBAT 2 / Bogusik

W gównym ekranie wpisz OIOAF-
BNOIOA- ekran mignie na zielono i nie

bdzie krwi ani fatality.

MOTOR HEAD / Piotr Lenikowski

Zatrzymaj gr klawiszem F1 i wpisz BOM-
BER. Teraz nacinicie * z klawiatury nu-

merycznej zabija przeciwników, a podwój-

ne nacinicie przenosi o etap dalej.

1942 /Mr. Fanta (Dymek)

Przycinicie klawisza 1 daje chwilow
niemiertelno.

MYTH / Dean
Wpisz w czasie gry SNUFFLECAKE -

niemiertelno.

NEW ZEALAND STORY / Rafa Pietras

Na ekranie tytuowym wpisz FLUFFY Kl-

WIS FOR PRESIDENT- niemiertelno.

Klawiszem HELP przeskakujesz etapy.

OIL IMPERIUM / Piotr Lenikowski

Wpisz swoje imi jako HEROLD, dosta-

niesz 1 000 000 $.

POLICE OUEST / PFEIL ERROR
Korzystajc z telefonu wykr 209-683-

6858.

PREMIER / Rafa Pietras

Na ekranie tytuowym wpisz STAR-
KPLUGS, teraz wpisanie CHEAT daje

niemiertelno.

Witejcie, witejcie ...

Dzisiaj jestem chory na ciele i umyle, wic nie naley si mn przejmowa. Tipsy pisze w przerwach pomidzy kolejnymi za-

liczeniami. pi po 3 godziny na dob, pij jedn kaw za drug i tylko patrze jak umr...

Moi pastwo, w tym numerku Amigowcy padli na twarz. Tak mao nie przysali od roku. Jeeli nie wemiecie si do roboty,

to le si bdzie dziao z Amig. Pecetowcy robi, co mog i przysyaj tyle materiaów co zwykle, czyli przecitnie. Niezwykle

podni za to s uytkownicy Commodore i konsol. Sporo tego si nazbierao, zreszt zobaczcie sami.

Przypominamy wszystkim starym i nowym czytelnikom TS, e opublikowane materiay s nagradzane. Jednake aby jakikol-

wiek tips lub kod zosta zamieszczony w rubryce T'N T musi by podany dokadny adres oraz imi i nazwisko, nie ksywa (pocz-

ta nie chce tego od nas przyjmowa). Za kady opublikowany tekst, jak na razie, wysyamy bezpatny numer TS. I to by byo na

tyle ze spraw rónych.
Ledwo ywy Wiewiór



ROLLING RONNY / Piotr Lenikowski

Zamiast imienia wpisz CHEAT - nie-

merteJno.

SKELETON KREW / Maciek muda
Gdy zbierzesz pienidze, oddal si od
lego miejsca, a zniknie ci z oczu. Te-

raz wró z powrotem, czasami bd tu

SKELETON KREW / Maciek muda
Na Marsie pójd w prawy-górny róg ek-

ranu, przejd przez kadk i id w pra-

wo a do krawdzi zjazdu. Pod jego os-

on podaj w prawy-górny róg, a mi-

niesz rzeczk i zakr w lewo - 2 do-

datkowe ycia i kasa.

SKELETON KREW / Maciek muda
W 3 etapie dungli wejd na ostatni sto-

pie pierwszych spotkanych schodów
i zle w lewo - dodatkowe ycie.

STARGLIDER / Piotr Lenikowski

Wcinij spacj i wpisz JS ARG S - jes-

te niemiertelny, masz nieskoczenie

wiele paliwa, osony nie zuywaj si
a klawiszem P dodajesz sobie rakiet.

STORMLORD / Piotr Lenikowski

Podczas adowania gry trzymaj wcinity
prawy przycisk myszy i fire w joysticku. Po

uruchomieniu wcinij spacj i wpisz

&k
MNBVC - nieograniczona liczba y,
a klawiszem A przeskakujesz etapy.

STORMTROOPER / Piotr Lenikowski

W tabeli wyników wpisz si jako JA-

MES CAMERON. Teraz w czasie gry

klawisz F7 dodaje y.

STREET HASSLE / Bogusik

W trakcie gry wpisz FRANCO I DO-
MAN - nieskoczona liczba y.

STRIP POKER CD32 / Baniak

Wpisz swoje imi jako INDIGO - uleg-

nie ci kada dziewczyna.

SUPER CARS / S.W. IRA
Wpisz RICH a dostaniesz 500 000 $.

EDD THE DUCK / Patrick Walczyk

Efekt skakania po poziomach uzysku-

jesz wciskajc lewy przycisk myszy.

IN/ANHOE / Patrick Walczyk

Wpisz H IS THE BEST i nacinij DELE-
TE - wszyscy znikn.

LOGICAL / Patrick Walczyk

Wpisz THE FINA CUT - edytor plansz.

Wpisz HUGO SAYS i nr levelu - przes-

kok na dany poziom.

PREHISTORIC / Patrick Walczyk

W planszy zimowej wchod do kadej
jaskini i zabijaj kade zwierz inaczej na

planszy z lotni pojawi si napis NOT
ENOUGH FOOD i bdzie trzeba wróci.

ROBINSON'S REQUIEM / Patrick

Walczyk

Gdy zdobdziesz nó od ROBINSONA
i skrzyni z rozbitych czci statku w gó-

rach, wró nad jezioro - tu z lici grusz-

ki moesz zrobi sobie nakrycie gowy
uywajc nici. Wod wlej do bidonu

i oczy j specjaln tabletk z apteczki.

STORMLORD / Patrick Walczyk

Gdy pojawi si opcja wyboru roli. wpisz

4 razy DRAGONBRIDGE. Teraz zatrzy-

maj gr a klawisz I sprawi, e
bdziesz niemiertelny. ^^m/M

STREET FIGHTER
II / Patrick Walczyk JM
Npisz ATIENCE
i wcinij P - energia :

Na ekranie tytuowym
wpisz STREET CHE-
AT, teraz HELP'em przecho-

dzisz walki.

WOLFCHILD / Patrick

Przed rozpoczciem gry wpisz THE
PERFECT KISS - nieskoczona ilo
broni i amunicji. Wpisanie SOULPSY-
CHEDELICIDE daje nieskoczon
ilo energii.

ALERT BEAST / Huk Sylwester

RESTORE - nastpna plansza. SHIFT
- zmiana w besti.

ARKTYCZNE POLOWANIE / Tango
Hasa AMERYKA. AFRYKA. EUROPA
pozwalaj zacz od 5 planszy.

BAGGITMAN / Stawicki Leszek

POKE 19013,189: POKE 22235,5: PO-
KE 22236,255 - niemiertelno.

BANK&MARSH / Tomasz Jamroz
C= - skipper leveli.

BATMAN - PART 1 / Huk Sylwester

Do naprawy bat-komputera potrzebne

s narzdzia. Aby je uruchomi wó
dyskietk.

BEACH HEAD / Stawicki Leszek

Poke 8289.99 - niemiertelno.

BLUE BARON / Stawicki Leszek

Lecc na samej górze ekranu przele-

cisz wikszo leveli bez uszczerbku.

CARNAGE / Tango
Jeeli chcesz wygra to kupuj tylko lep-

sze silniki.

Gdy naciniesz znak = podczas trenin-

gu, automatycznie ustawiasz si na

wprost lotniska.

FREDDY'S FIENDSH / Poniak Pawe
Gdy bdziesz skaka z trampoliny i zacz-

nie wieci napis SUAN, nacinij fire.

GHOULSWGHOSTS / Andrzej Oóg
Jeli zauwaysz pojawiajc si skrzy-

ni, zestrzel j. Pojawi si czarodziej

i zamieni ci w kaczk, która przez

chwil bdzie niemiertelna.

GIANA SISTERS / Stawicki Leszek

Nie wzicie lizaka dajcego ycie po-

woduje, e mona chodzie po ogniu.

GENIE / Darek „SHAQ" Borowski

Klawisz + dodajey i przenosi na nas-

tpny level.

LAST NINJA II, THE / Poniak Pawe
Aby zabi panter musisz da jej zatru-

ty udziec.

LED STORM / Tomasz Jamroz
Joy do siebie+fire - zmieniasz pojazd

w motocykl.

MADRAX / Piotr Oóg

im
CHAMONIX CHALLEN-
GE / Tomasz Jamroz
Gdy jeste na prostej drodze i zaczy-

na wia wiatr, wcinij RETURN i wiec-
cym punktem naceluj na alpi-

nist. Nacinij fire i wybierz

opcj walkman. Poczekaj

chwil - ju nie wieje.

0PERATI0H; H0YIND TO DE5TIH

Aby ukoczy gr
naley zebra
sze posków
boga Thora.

MOONFALL/ Lysy

Towary zawsze kupuj

w POWER PLANT lub

MOONBASE, a sprze-

dawaj w FACTORY i REMUS BA-

SE. Najkorzystniej sprze-

dasz towar w HU-
MA BASE

(x=1804. y=901).

MUTANT TURTLES,

1 U THE 1 Piotr 0óg
I Jeli stracie wszys-

UNDER PRESSURE / Piotr Lenikowski

Wpisz GRYMALKIN. Teraz klawisze

F1-F4 przenosz po etapach.

VIZ / Rafa Pietras

Podczas wyboru zawodnika wpisz
WHAT A LARGE SET OF BOLLOCKS
i wcinij return. Klawisze 1 -5 przenosz
po etapach.

ATARI ST

CAPTAIN DYNAMO / Patrick Walczyk
W High Score wpisz PURPLE RAIN

CARDIAXX / Patrick Walczyk

Spauzuj i wpisz RACHEL, teraz wystar-

czy SHIFT+H.

CREATURES / Patrick Walczyk
Wcinij P i wklep A FINE KETTLE OF
FISH - nierniertelno.

8-BIT

AMSTRAD

TOP GUN / Marek Lis

Jeli jeste pewien, e komputer Ci
zestrzeli, zacznij spada. Podajc za

Tob komputer rozbije si. W ten spo-

sób zaliczysz kolejnego przeciwnika.

TEMPEST / Marek Lis

Kiedy pojawi si napis PRESS ENTER
TO START nacinij Q. Bdziesz móg
wybra dowolny level od 1 do 100.

COMMODORE

AGRICOLA/ Adam Trbski

Najlepiej stawia na konie: Agricola, Aliba-

ba i Archimedes -85% szans na wygran.

CREATURES / ppk Thomas Markiel

strzaka w lewo - skipper leveli.

CREATURES II / ppk. Thomas Markiel

CTRL - nietykalno. C= - wyczenie
nietykalnoci.

DEFENSIVE / Tomasz Jamroz
C= - znikaj przeciwnicy.

DIZZY PRINCE OF THE YOLKFOLK /

Andrzej Oóg
Daj lwu obcgi. On w zamian oferuje

dokuczliwy kolec. Id z nim do komnaty
z duchem i wbij kolec w podog, duch
zniknie.

DUCKULA/ Darek „SHAQ" Borowski

FIRE+DÓ - nastpna plansza.

ELEPHANT ANTICS / Andrzej Oóg
RUN / STOP - skipper leveli.

F-14 / ppk. Thomas Markiel

dalej od miejsca, w którym zgine, to

nacinij fire w drugim joy'u.

NAVY MOVES / Darek „SHAQ" Borowski

Zresetuj gr i wpisz SYS 2064 - nies-

koczona liczba y.

PETER B. FOOTBALL/ Bladus Pospolitus

: - koniec pierwszej lub drugiej poowy.

QUICK DRAW MC.GRAW / Tomasz
Jamroz

RUN/STOP - skipper leveli.

ROBBO / Darek „SHAQ" Borowski

Na ekranie tytuowym wpisz SEBAS-
TIAN NOWAK - dodatkowe 80 y.

SHADOW DANCER / Tomasz Jamroz
SPACE - znikaj przeciwnicy (mona
uy tylko 3 razy)

SPIKEY IN TRANSYLWANIA / To-

masz Jamroz



STONE AGE / Bladus Pospolitus

Wpisz MAYDAY. Teraz F7 przeskaku-

jesz poziomy.

W kryjówce buntowników znajdziesz

czerwon butelk z winem. Daj j jed-

nemu z wartowników pilnujcych celi.

CONTRAHARD CORPS = PROBOTEC-
TOR 2 /SEGA 16 BIT / STRIT FAJTER
Przed walk z facetem zmieniajcym

si w znaki Zodiaku, wyjd do góry po

cianie - tajny level.

MICRO MACHINES / NINTENDO /

Olek Dworczak
Wcinij Turbo B - przydatne w 1 5 leve-

lu. Przycisk A - hamulec lub wsteczny

bieg, A+B - strza w czogu. Najlepszy

kierowca to Spider oraz Bonnie, najgor-

szy - Walter.

w drzewo i rozhutaj si.

2. Level 2-2: wejd na szczyt Empire

State Building i id w lewo, bdziesz na

grzbiecie robota. Teraz kilka ciosów

z laczka w leb i palant unicestwiony.

STREET ROAD / ppk. Thomas Markiel

Na pocztku najlepiej kupi Forda za

650$. a za reszt dwa ganiki i gowic.

COOL SPOT / SEGA MEGA DRIVE /

PAN KRAM
Zrób pauz i wcinij: A. B, C. B, A, C. A,

B. C, B. A i odpauzuj - koniec levelu.

MIGHTY FINA FIGHT / NINTENDO /

KONGOMANN
Gdy atakuje Ci dua liczba przeciwni-

ków, sta midzy nimi i nacinij równo-

czenie Turbo A i Turbo B.

SUPER MARIO BROSS 6 / NINTEN-

DO / Magie

Na planszy tytuowej wcinij A lub B -

zmiana leveli.

USS JOHN YOUNG / Stawicki Leszek

Nacinij Q+W+E+D - zakoczenie mis-

ji przed czasem.

TITANIC BLINKY / Andrzej Oóg
Zbieraj wszystkie monety, jeli wszys-

tkie masz. to wejd na komin. Otworzy

si przejcie do kabiny kapitana. Znaj-

dziesz tam sprzt do nurkowania.

FIGHTING STREET 201 0 / NINTENDO
/ PAW THE PUNISHER
Na planszy tytuowej Selectem wybie-

rasz plansz. Podczas gry na drugim

joyu przyciskiem B uzupeniasz zasig
broni, krzyem przeskakujesz plansz.

EXCITE BIKE / NINTENDO / Olek

Dworczak
Wybierz opcj Design dwa razy - b-
dziesz móg budowa wasn tras.

FLIGHT OF THE INTRUDER / NIN-

TENDO / KONSOLOSTENES
Podczas lotu Selectem zmieniasz kara-

biny na rakiety (liczba ograniczona).

Gdy strzelasz do okrtów, nacinij na-

raz A i Turbo A - strzelasz wszystkimi

rodzajami amunicji.

MORTAL KOMBAT II / SEGA 16 BIT /

LOS THE BOSS
Aby zrobi przypadkowy wybór zawodni-

ków, dla gracza nr 1 najed na Liu Kangn,

dla gracza nr 2 na ReptBe'a. Przytrzymaj

góra i nacinij Start.

NBA 95 LIVE / SEGA 16 BIT / STRIT
FAJTER
W czasie gry wciskaj CBA - grasz tylko

jednym zawodnikiem.

REVOLUTION/ NIN-

TENDO / Beavis

Na planszy, w kt
wybieraj liczb

graczy, trzymajc

wcinity przy-

cisk B. nadu
Start - Skip-

per leveli.

THE ADAMS FAMILY 2 / NINTENDO /

SHAQ
Wyjd z domu. id w lewo, wejd na

szubienic, we wiatraczek i wle do

komina domu, a dostaniesz dodatkowe

ycia. Id na pierwsze pitro, sta nad

herbem i schyl si - ukryte drzwi. Jee-
li zbierzesz znajdujce sie dodatki, nie

wychod od razu. bo tu s ukryte kolej-

ne drzwi, które prowadz do kolejnych

drzwi, za którymi znajduje si mnóstwo
dodatków.

THE FANTASTIC ADVENTURES OF
DIZZY / NINTENDO / Tajlandzki

Piratowi daj beczk z rumem.

ADVENTURE ISLAND III / NINTENDO
/ BUCZKO
Przed ogniem smoka z ostatniego eta-

pu schowaj si w prawym dolnym rogu.

Dwa razy Start+Select - uzupenia si.

GODS / SEGA 16 BIT / LOS THE
BOSS
Na samym pocztku wejd do Enter

Password i wpisz do levelu 2 - NAS-
HWAN. do 3 - COVOTE. do 4 - FOXX.

THE FANTASTIC
ADVENTURES OF
DIZZY / NINTENDO
/ BUCZKO
Sakiewk ze zotem,

któr znajdziesz ko-

o kopalni, daj elaz-

nemu stranikowi.

BASEBALL / NINTENDO / Robson
Kiedy masz pik, nacinij wszystkie

kierunki na raz, a potem wcinij A. Pika

poleci tak wolno, e pakarz jest bez

szans.

JOGGING MARIO BROS / NINTENDO
/ GABI
Po dojciu do windy wjed ni na gór.

Na górze biegnij przed siebie nie zwra-

cajc na nic uwagi. Po ukazaniu si tu-

neli, wejd do jednego z nich. Przejcie

do nastpnego poziomu.

BATMAN: REN/ENGE OF JOKER / SE-

GA 16 BIT /LOS THE BOSS
Wejd do Passcode i wpisz kod 5257.

Symbole grzybków znikn, a Ty naci-

nij lewo. Moesz by na dowolnej plan-

szy. Dla przykadu wpisujesz 6300
i przenosisz si do levelu 6-3.

JURASSIC PARK / NINTENDO / Robson

Bro zmieniasz wciskajc Start, a po-

tem Select.

BIG NOSE CAN/EMAN / NINTENDO /

Jarosaw Mroczek

Tu po wczeniu gry nacinij równo-

czenie: góra, Start, Select, Turbo A,

Turbo B - niespodzianka.

BATTLE TOADS / PEGASUS / Magie

Gdy chcesz gra we dwóch, wcinij ra-

zem Start i strzak do góry ( gdy jest

pokazówka ).

JURASSIC PARK / SEGA MEGA DRI-

VE / Maciek Jawiski
W 1 levelu, gdy musisz przeskoczy
kolce, wejd w przerw midzy gazi
a kolcami. Spadajc trzymaj gór,
a chwycisz si pnczy. Pod sam ko-

niec 1 levelu diplodocus zasania Ci

bonus (strzaki sabe). Strzel w niego

kilka razy, a zanurzy si i bonus jest

Twój. W levelu 3 po przejciu pier-

wszego raptora. spadnij razem z pon-

tonem trzymajc prawo. Spadniesz na

wod i nic Ci si nie stanie, a tym sa-

mym ominiesz tyranozaura i kilka pu-

apek.

BIG NOSE CAN/EMAN / NINTENDO /

Tajlandzki

W levelu 2 szukaj po kamieniach nie-

miertelnoci. W 4 levelu ukryty jest

sklep. W poowie poziomu s dwa paj-

ki, zabij je, wejd wyej, we koci,

zejd niej, wejd na drzewo i na kocu
gazi podskocz.

MARIO BROS 16 / NINTENDO / Olek

Dworczak

Aby pokona rolin pod koniec 2 eta-

pu, musisz mie dwa kóka - dwa razy

wiksza skuteczno.

CAPITAN AMERICA/ NINTENDO / Ja-

rosaw Mroczek

W czasie gry dwa razy w bok - wlizg.

BIG NOSE FREAKS OUT / NINTENDO
/ Tajlandzki

W 3 levelu jed w prawo, przeskocz

pierwsz i drug przepa, wjed wyej
na kamienie, wskocz na platform, za-

bij robaka, rozpd si i skocz w lewo -

nastpny level.

MARIO 4 / NINTENDO / KONSOLOS-
TENES
W cegiekach, które maj grubsze kra-

wdzie, mona znale kostki, wic
warto je rozbija. W prezentach mona
znale: ycia, papug (mona lata),

kangura, but (szybciej chodzi), zegarek

(chwilowe zatrzymanie wroga), lima-

ka, parasol, yk (stajesz si zielony -

!?), butelk (jeste niezniszczalny

przez pewien czas).

CASTLEVANIA/ SEGA 16 BIT / STRIT
FAJTER
Jako password wpisz same topory op-

rócz trzech dolnych miejsc po lewej -

duo y.

MASTER FIGHTER II / NINTENDO /

Olek Dworczak

Grajc z komputerem zablokuj go w ro-

gu ekranu - pewna wygrana.

MICKY MOUSE IV / NINTENDO / PAW
THE PUNISHER
Podczas wybierania wyspy nacinij Select.

THE FLINSTO-
NES / NINTEN-
DO / Jarosaw
Mroczek

Start+góra -

odnowienie y,
energii i mocy.

Bdc Fredem

przytrzymaj
B i pu - super

uderzenie. Se-

lect w czasie gry

- zmiana posta-

ci.

ROBOCOP II / NINTENDO / Jarosaw
Mroczek

Na strzelnicy strzelaj do niebieskich bu-

telek z liter N.

SKY DESTROYER / NINTENDO / Robson

Czsto po zestrzeleniu bombowca na

niebie pojawia si spadajca kometa.

Zestrzelenie jej daje duo punktów.

THE LION KING /

SEGA 16BIT /

Spit(us)

1 . W bonusie po 1 leveu Pumba potrafi

bekn. Zatrzymuje to wszystkie robaki.

Aby mu si odbito naley wcisn B. 2.

Podczas gry nic nie rób i poczekaj a
przelec dwa motyle - niespodzianka.

SONIC / SEGA MEGA DRIVE / Maciek

Jawiski
W 5 levelu (Star Light Zone), w akcie 1

jedn z pierwszych cian da si rozbi

zmieniajc si w kulk.

THE LION KING / SEGA MEGA DRIVE
/ PAN KRAM
W Option Screen wcinij: prawo. A, A.

B. Start - moesz wybiera levele.

SONIC 3 / SEGA MEGA DRIN/E /

STRIT FAJTER
Wcinij dó i przytrzymaj Turbo - super

rozpd. W ten sam sposób mona roz-

wali niektóre ciany, za którymi ukryte

s bonusy.

THE ULTIMATE STUNTMAN / NIN-

TENDO / Tajlandzki

W 1 evelu bardziej opaca si jedzi
drogami po lewej stronie.

SONIC THE HEDGEHOG 2 / SEGA 16

BIT /LOS THE BOSS
Jeeli chcesz mie mnóstwo kontynu-

acji, wejd na pocztku do Options

i w Sound Test posuchaj muzyczek 01

,

01 . 02, 04. Teraz pójd do Player Select

Sonic And Tails i nacinij Start. Jak kop-

niesz w kalendarz, bdziesz mia 14

kontynuacji.

TIME LORD / NINTENDO / PAW THE
PUNISHER
Bdc w USA, zbierz 6 podków, które

bd wylatywa z kuni - otrzymasz

ycie. W nastpnej planszy, gdy b-
dziesz na statku, zbierz 6 ryb, które b-
d zostawiay mewy. Bdc we Francji

na froncie, musisz zbiera spadochro-

ny, a otrzymasz granaty.

TINY TOON ADN/ENTURES / NITEN-

DO / Beavis

W czasie gry wcinij naraz cay krzyyk.

SPIDERMAN - INVASION OF THE
SPIDERSLAYERS / GAME BOY / PAN
KRAM
1. W levelu 1-1 przed pierwszym mu-
rem jest ycie. Aby je wzi strzel

TINY TOON 2 / NINTENDO / Jarosaw
Mroczek

W czasie gry wcinij Start+góra i daj si
uderzy - niemiertelno. Aby przej
gr nie przechodzc wszystkich plansz,

wystarczy uda si do zamku i trzyma
cay czas Turbo B.



Tipsy

&
kody
TOM & JERRY / NINTENDO / PAW
THE PUNISHER
Na niektórych planszach s ukryte bo-

nusy z serem. Wejcia te podobne s
do wnk dziupli lub dróek.

TURTLES 1 / NINTENDO / Beavis

W japoskiej wersji gry Selectem na
planszy tytuowej wybierasz levele.

ULTIMATE SOCCER / SEGA MEGA
DRIVE / STRIT FAJTER
Ustaw gr z sdzi. Teraz przyciskiem

C udajesz, e Ci skosili.

URBAN STRIKE / SEGA MEGA DRIVE
/ STRIT FAJTER
4 misja w 1 planszy to uwolni gocia
znajdujcego si w lewym górnym rogu

planszy.

WORLD WRESTLING /NINTENDO /

KONGOMAN
1 . Poza ringiem mona sie bi tylko 20
sekund. 2. Sposób wejcia na supek:

sta obok supka, trzymaj góra+kieru-

nek supka. 3. Gdy przeciwnik odbija

si o mat. sta na jego wysokoci
i gdy bdzie blisko Ciebie nadu A -

zaskoczenie.

WWF - KING OF THE RING / GAME
BOY / PAN KRAM
Siuj si, po czym zastosuj suplex (gó-

ra*A), nastpnie rozpd si i gdy prze-

ciwnik wstanie, ciupnij mu z wyskoku,

potem znów si siuj. Dziaa na kadego.

EURO THE DOLPHIN
SEGA MEGA DRIVE

Maciek Jawiski
1.UNDERWATER CARES -

TWJBONCC
2.THE RENTS - EHYP-
DKDO
3.THE LAGOON - HTTED-
KDN
4.RIDGE WATER - UCTI-

WYCT
5.0PEN OCEAN - HYAF-
WYCG
6.ICE ZONE - JGMNCJAZ
7.HARD WATER - VTPUR-
FBU
8.COLD WATER
PHUFSFBT
9.0PEN OCEAN
UJTOPFBH

Murel

24.EASY LIFE

25. JIMS TIES

26.PARKVIEW
27.NICENEASY
28.GREEN CARD
29.COOKIE
30.MALCY MALC
31.RAVING BURK
32.YOU GOT IT

33.SGNIMMEL
34.MINISTRY
35.MAD FREDDY
36.BIZARRE
37.FREE SCOTLAND
38.APPLE JUICE
39.PAYDAY
40.BANANNA MOON
41 .BONUS
42.BOUNCING
43.NO MONEY
44.ASF
45A/ISION

46.SISTERS
47.FAST FASHION
48.CARGO
49.RAB C NESBITT
50.RANGERS
51.RAINBOW
52.DOODY
53.MIGHTY BAZ
54.TIRED
55.CONSOLIDATED
56.STAY HAPPY
57.AMERICA
58.ANOTHER HAPPY DAY
59.ISOLATION

60.PROMISED LANDS
61.DEMONSLATE
62.BIG RAD
63.MIAMI VICE
64.MARGARET
65.A34732473

66.HELP ME
67.THE EXILES
68.EIGHTLANDS
69.WINE AND DINE
70.NIN

71 TECHNOPHOBE
72.GETTING THERE
73.TIME IS

74.RUNNING OUT
75.LORDS OF CHAOS
76.NOW ITS DONE
77.IM OUT OFHERE
78.HERE TO A
79.BETTER LIFE

80.BYE BYE BYEKODY

NIGEL
MANSELL S WORLD...
NINTENDO

SHAO
2. CTP.PKF..C.Y4

3. F.YDT.PPF.KG.YY

4. FB.GT2PFKPM.YR
5. FBHMVTPFTTP.YK
6. GBPSVTPF2YS.YC
7. JV2SVGPG.2V.YG
8. KMPWVGPQF2X.Y0
9. M4PYWKPOP60.YT
10. M420WYYVP65.YM
11. N480XPYV2B..YF
12. QM82D62VZLG.Y8
13. RDW5D6233U.42
14. RD87FK24BOP.YW
15. RFM9FZ.8BQV.YP
16. RF1 BGBLCBO0.YH

NOVA
COMMODORE

1.WELCOME
2.SPLITTING

3.CROSSING

YAMAHA

4.EASY GOING
5.LABIRYNTH
6. LITTLE PROBLEM
7.INSIDE OUT
8.UPSIDE DOWN
9.REPLICATION
10.DESTINATION
11 TERMINATION
12.FORESTGROVE
13.DESTINATION2
14.MAD DREAM
15.STONEHENGE
16.SPIDERNET
17.RIGHT BLOCKER
18.KNIGHTMARE
19.TIMING PROBLEM
20.BRAINBUSTER
21.NO INSPIRATION
22.3RD DESTINATION
23.THE TWO PROBLEMS
24.SURPRISING EVENT
25.BORING FRIDAY
26.NEAR THE END
27.JUST DO IT

URBAN STRIKE
SEGA

DUJO K.

2. (OIL FIELDS) -

CDMSZ9HPYN4
3. (MEXICO) -

9GB7ZHB79GZ
4. (NEW YORK) -

LGM7SKZRXC3
6. (LAS VEGAS) -

GPM4KGDTLDR
7. (UNDER GROUND) -

W741 YDP79MTM
KONIEC - WJ4YDP79MIN

•
1 J

• J

Ortotris to gra uczca ortografii, przypominajca w formie popularny "TETRIS". czy w sobie
funkcje gry i programu edukacyjnego, zapewniajc doskonae poczenie "przyjemnego z
poytecznym". Wyrazy posortowane s w grupy, co pozwala na wcigajc gr zarówno
dzieciom, jak i maturzystom. Gra polega na szybkim wyborze prawidowej formy spadajcego
wyrazu, co przyczynia si do .wzrokowego" zapamitania jego waciwej formy. Plansza ma
przejrzysty ukad, a spadajce wyrazy s doskonale czytelne.

Pen i aktualn ofert programów firmy TimSoft znajdziesz na amach pism: Top Secret.
Commodore & Amiga. wiat Gier. Amiga ora? w wikszoci sklepów komputerowych na terenie caego
kraju Prowadzimy take sprzeda wysykow na bardzo korzystnych zasadach (szczegóy w naszych rek
lamach w prasie komputerowej). TimSoft ul. Kociuszkowców 8 75-350 KOSZALIN tel (0-94) 43-35^82
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Twin Eagle Pip 5
No prosz - podwójny orzeek

i do tego jeszcze latajcy. Gra ta

jest typow strzelanin w powiet-

rzu. Wikszo tego typu zabaw
opowiada jednak o kosmicznych

statkach, najedcach z kosmosu,

latajcych supercotam itp. „Twin

Eagle" jest inna - lecimy i strzela-

my zwykym samolocikiem, który

przypomina stare MIG-i. Lecimy

nie za szybko, nie za wolno -

w sam raz. Strzelamy nie za szyb-

ko, nie za wolno, bo nas zestrzel.

Przeciwnicy s róni w zalenoci
od planszy. W chmurach spotka-

my myliwce, promy powietrzne,

wiksze samoloty. Z ziemi bd do

nas strzelay jedce wyrzutnie

rakiet itp. Z morza wyoni si o-

dzie podwodne i statki, a z kosmo-
su daj si we znaki sondy kos-

miczne...

Pamitacie gierk pt. „Pipeli-

ne"? No pewnie, e nie. Otó ..Pi-

p 5" jest pegasusow wersj tej

znanej w swoim czasie (dawno,

stare dzieje) gry. Bawimy si
w hydraulika. Mamy plansz 10x7

kwadracików, na której naley uo-

y cigy logicznie rurocig. Na
planszy jest kran, z którego poleci

woda. nasz rurocig musi by
szczelny. Czasem trzeba wkom-

a

W sumie gra nie jest zbyt szyb-

ka, jednak nie atwo w ni wygra.
Zmienne tereny, lot w dzie i w no-

cy urozmaicaj zabaw. Strzela-

ninka na rednim poziomie bez

zbdnych bajerów, ale przez to ja-

ka taka surowa...

OCENA:

ponowa w zestaw rur elementy

pojawiajce si na stae na danej

planszy: a to jaki zawór, kilka ko-

lanek (nie dziewczynek, ale rurek

- che. che!) itp. itd.

„Pip 5" ma jeszcze kilka dodat-

kowych bajerków, nie spotykanych

w podobnych grach: potworek-

przeciwnik (lub pomagacz - zale-

ne od opcji), konkurencja z drugim

komputerowym hydraulikiem.

W sumie jest to nieza zabawa lo-

giczno-zrcznociowa. Graficznie

spokojna, bez zachwytu. Muzyka,

jak to zwykle: pipu, pipu, pipu.

OCENA:

Dystrybucja:

01-034 Warszawa ul Smocza 18,

tel. 380569. 387392, tel./fax 380502

GRY I PROGRAMY UYTKOWE SHAREWARE
na komputery AMIGA oraz IBM PC.

NOWO!!! Drukowana instrukcja po polsku.

CENA 3 z /komplet + koszty przesyki.

KATALOG = Koperta + znaczek za 70 groszy

ADRES: L K. „INFOX" skr. poczt. 1109

35-017 RZESZÓW 1

The unie
red. Hood

Czyli maa dziewczynka w czer-

wonym kapturku. Gra ta nawizuje

do znanej bajki zwykle opowiadanej

maym dzieciom do poduszki. Teraz

mae dzieci do poduszki mog so-

bie poazi Czerwoniastym Kaptur-

czyskiem po lesie, unikajc zych
facetów, jey. nornic itp. Zabawa

Poker II

Cartridge ten nosi tytu „Poker

II'. jednak z pokerem ma tyle

wspólnego, e przedstawia gr
w karty. I tak, bez zagbiania si
w szczegóy, bdziemy mogli zag-

ra w cztery karciane zabawy. S
to „Ghostbuster", „Change Aro-

und", „Max 2"
i „99". Do kadej

z tych gier potrzebne s karty, stó

i czterech graczy. Gracze mog
by komputerowi lub prawdziwi, co

polega na unikaniu kontaktu ze zy-

mi lenymi bywalcami (to ju pisa-

em zdanie wczeniej!), chodzeniu

i zbieraniu do koszyczka rónych a-

koci. akocie dodaj energii, a niek-

tóre zamieniaj si w pieniki! Za

które mona kupi w sklepie kilka

przydatnych rzeczy, jak np. klucz

czy dodatkow energi.

Gra jest dosy adnie wykonana,

i ma nie najgorsz grafik. Jednak

sama zabawa nie ma wikszego
sensu - azisz i unikasz, i zbierasz

i azisz i... tak w kóko. Idea gry jest

taka, e may Czerwony Kapturek

musi przej przez straszny las.

Las podzielono na kolejne etapy,

które przechodzi si zbierajc od-

powiedni ilo punktów i odszu-

kujc kluczyk do wyjcia. Czerwo-

ny Kapturek jest tu tylko pretek-

stem do przycignicia dzieciarni

(sam si nacignem).
OCENA:

oznacza, e moemy gra przy

tym cartridge'u w pojedynk lub

we czwórk z kolegami.

Gry (których zasady i dokad-

niejszy opis ju wkrótce) s wci-
gajce i dobrze zrobione. Grafika

bez urozmaice, ale karty dobrze

widoczne i czytelne. Komputer
(konsolka - che, che) gra dobrze

i nie musimy si denerwowa gu-

pimi zagraniami. Gdy gramy w kil-

ka osób, Pegasus jest tylko sto-

em, kartami i zliczaczem wyników.

Kto lubi rozrywki karciane -

niech kupi t pozycj. Gwaranto-

wana zabawa dla modszych
i starszych karciarzy.

OCENA:

CD Projekt
Autoryzowany dystrybutor American Laser Games

00-626 Warszawa,

ul. Marszakowska 7/3

tel.\fax (0)22 250703;

fax (0)2 6123906

Najciekawsze pecetowe

po najniszych cenach!

CD-ROM:

Gry, Uytki, Edukacja

Poniedziaek - Pitek

od 9 do 17
prowadzimy sprzeda wysykow



wieci
ze wiata grania

Lethal

Enforcers
Uwaga, uwaga - szykuje si re-

welacja. Oto jedna z najlepszych

gier typu „shooting game" jakie

powstay na konsole 16-bitowe jest

ju do kupienia w Polsce. Chodzi

oczywicie o pierwsz cz „Let-

hal Enforcers" firmy Konami dla SE-
Gl Mega Drive.

Tytu gry mona przetumaczy
jako „miertelni egzekutorzy*

1

i ma
poetycko opisywa dobrego glinia-

rza, który strzela do zych bandzio-

rów. I o tym jest caa gra - jestemy
policjantem interweniujcym w naj-

bardziej ekstremalnych przypad-

kach. Ale o tym za chwil.

Pudeko
Pudeko .Lethal Enforcers' jest

o poow mniejsze od pudeka sa-

mej SEGI Mega Drive. W rodku
znajdujemy instrukcj, cartridge

z gr i super-hiper-extra pistolet

w bkitnym kolorze. To wanie na

tym pistolecie opiera si caa frajda

tej gry. Jak twierdzi Konami, ma on
bkitny kolor poniewa wczeniej
zdarzao si (pewnie w USA), e
wyrostki ucinay kabel od guna i na-

paday na miejscowe drogerie!

A rzeczywicie pistolet do tej gry

wyglda jak kawa porzdnej splu-

wy, tyle, e w kolorze jasnoniebies-

kim. Jak kto bdzie chcia napa-

da, to musi go przemalowa. Na
Zachodzie mona dokupi drugi

pistolet (do gry na 2 graczy) w rów-

nie piknym kolorze: róowym.
Podczenie
Gierk i pistolet podcza si bar-

dzo prosto. Wkadamy cartridge do
slotu, podczamy joypad do gniaz-

da pierwszego, a pistolet do drugie-

go. Po wstpie moemy przystpi
do konfigurowania. I tak mona
gra w pojedynk lub z koleg (le-

piej z koleank). Mona gra za

pomoc joypada, pistoletu, dwóch
joypadów, pistoletu i joypada, a je-

eli kto sobie dokupi (ale nie w Pol-

sce) drugi gun, to i na dwa pistolety.

Gra pozwala na wyregulowanie

broni, przejcie szkolenia i praktyki

oraz ustawienie jednego z trzech

poziomów trudnoci.

Sama zabawa
Oto pierwsza sceneria - napad

na bank. Wszystko widzimy ze swo-
jej perspektywy. Bandyci pojawiaj
si i strzelaj do nas. Zadaniem

gracza jest wycelowanie i celne

strzelenie do przeciwnika. Bandzio-

ry pojawiaj si na kilku planach,

tak s wic duzi i dobrze widoczni,

mniejsi i czasem ledwo wychylajcy

si zza biurka. Pojawiaj si biega-

jc, robic przewroty, udajc nie-

winnych bankowców. Wanie -

trzeba uwaa na niewinnych ludzi,

jak strzelimy do bezbronnego czo-

wieka, to nie jest dobrze.

W miar postpów w grze (wi-
cej zestrzele) akcja powoli przesu-

wa si w prawo. Dalejs tyy banku,

pocig samochodowy - tu strzela-

my do rabusiów wychylajcych si
z aut i motocykli.

W sumie jest pi etapów gry.

a kady podzielony na kilka scenek.

Bdziemy bra udzia w walce

z rabusiami w banku, postrzelamy

do grupy chiskich karateków de-

molujcych metro, odbijemy samo-
lot z rk porywaczy, rozpra-

wimy si z dealerem narko-

tyków w porcie oraz na ko-

niec: postrzelamy w fabryce

chemikaliów.

Oprawa
Oprawa gry jest super -

naprawd nie mona nic in-

nego powiedzie. Grafika

dosy czytelna ze zdigitali-

zowanymi tami i postacia-

mi. Do tego muzyka i efekty

dwikowe. Wycie policyj-

nych syren, strzay, krzyki,

odgosy maszyn i samocho-
dów - wszystko digitalizo-

wane. A dziw bierze, e ty-

le digitalizacji zmiecio si
w jednej kasetce z gr.
Podsumowanie

..Lethal enforcers" jest

dobr gr. Wszechobecne
digitalizacje w poczeniu
z pistoletem, który jest celny

i spenia swoje zadanie - to

jest to. Wraenia z zabawy
mog porówna do znanych

z pecetów gier firmy Ameri-

can Laser Games, która

specjalizuje si w tego typu

produkcjach („Mad Dog
McCree", „Who Shot Johny
Rock?"). Zabawa wciga
i jest przyjemna. Gorco po-

lecam, jako test na celnego

policjanta.

BROMBA
Dystrybucja: AGES s.c.

01-034 Warszawa,
ul Smocza 18, tel. 380502
Sklep firmowy: Warszawa,
ul. Nowolipie 16, tel. 384941

• ••
Wyglda na to, e Nintendo przygotowuje

triumfalne wejcie na rynek superkonsoli UL-
TRA 64. Przygotowywane s gry. z którymi

poradzi sobie ona lepiej ni pecet wyposao-
ny w procesor Pentium. W tej chwili produko-

wana jest gierka na podstawie filmu „Top

Gun". Wiadomo ju, e Ultr bd mogli za-

kupi na wita Boego Narodzenia miesz-

kacy krain zachodnich, pacc okoo 250 do-

larów. Jestem ciekaw kiedy u nas...

• • •
Yeah! Na tak zabaw czekali wszyscy

urodzeni mordercy. Firma Nintendo wydaa
niedawno gr, przy której „Mortal Kombat",

nie mówic ju o „Street Fighterze", wygl-
daj cokolwiek mizernie. Jest to oczywicie
klasyczne mordobicie, tyle e doskonae.
Piknie renderowane postacie, wspaniaa
animacja, niesamowita muzyka i w ogóle

wszystko naj. Zreszt nazwa tej gierki -

KILLER INSTINCT - mówi wszystko.

W specjalistycznym angielskim czasopi-
mie „TOTAL!" uzyskaa ona 95 punktów na

100, co wyjtkowo rzadko si zdarza. Jed-

nak wiat nie jest zbyt askawy dla morder-

ców, z wyjtkiem tych, co bd mieli stycz-

no z cudem pt. ULTRA 64. He he he!

• • •
Wkrótce do konsoli JAGUAR (opisywa-

nej w TS nr 4/95) pojawi si w sprzeday
wirtualny hem. Na razie s to tylko zapo-
wiedzi i nic wicej na ten temat nie po-

wiem, choby mi ywcem wosy obcinali.

• • •
TRUE LIES to gra wyprodukowana przez

firm Acclaim na podstawie filmu o tym sa-

mym tytule. Wcielamy si w posta osobnika

przypominajcego swym wygldem niejakie-

go Schwarzennegera, który ma zadanie

uchroni wiat od nuklearnej zagady. Przy

okazji pan S. wybija poow ludzkoci za po-

moc rcznego rozpylacza maszynowego.
Gra przeznaczona dla SNES-a jest ocenia-

na jako dobra. Jej cena w Anglii ksztatuje si
w granicach 60 funtów.

• • •
THE FLINSTONES - gra wyproduko-

wana przez Ocean dla GAME BOY-a.

Oczywicie bohaterowie i to zdarze s
wycignite prosto z filmu. Jest to platfor-

mówka moe nie najlepsza, ale na pewno
ciekawa, szczególnie dla fanów Freda F.

Cena (tam) 25 funtów.

• • •
INTERNATIONAL SUPERSTAR

SOCCER jest gr przeznaczon dla

SNES-owych mioników futbolu, którzy

lubi sobie pogra w pik nie ruszajc
si z domu. W sumie nic nowego, chocia
gra ta jest lepsza od swoich poprzedni-

czek („Sensible Soccer" i „Striker"). Oczy-
wicie walka toczy si o zdobycie mis-

trzostwa wiata. Jednak na uwag zasu-
guje tutaj grafika. Bardzo adnie przedsta-

wione s postacie zawodników, a ani-

macja sprawia wraenie, i co ywego
azi nam po ekranie. Gra jest produkcj
firmy Konami, a zapaci za ni trzeba

(tam) okoo 50 funtów.

• • •
A teraz co z innej beczki. Tematyka ry-

sunków przesyanych przez angielskich

graczy do ichniejszych gazet traktujcych

o grach jest praktycznie staa: pourywane
gówki, krew na pododze, poamane rcz-
ki itd. Normalka, to samo, co u nas.

do pónej nocy w materiaach grzeba
TYTUS

Rewelacyjna grafika, pynna animacja, doskonaa muzyka i efekty dwikowe. Wielopoziomo-
wa platformówka w wykonaniu najlepszych koderów, grafików i muzyków z grupy INFLEXION.
Recenzja: Secret Service 2/95.

Pen i aktualna ofert programów firmy TimSoft znajdziesz na amach pism: Top Secret.
Commodore & Amiga, wiat Gier. Amiga oraz w wikszoci sklepów komputerowych na terenie caego
kraju Prowadzimy take sprzeda wysykowa na bardzo korzystnych zasadach (szczegóy w naszych rek-

lamach w prasie komputerowej). TimSoft ul. Kociuszkowców 8 75-350 KOSZALIN tel. (0-94) 43-35-82



Jest to gra, a waciwie cztery gry w karty, a tak napraw-
d s to trzy gry i jeden pasjans. Niestety, nie jestem mi-

onikiem gier karcianych i do rzadko do nich zasiadam,
ale podpierajc si fachow literatur postaram si obja-
ni zasady przynajmniej trzech z gier znajdujcych si na
cartridgeu.

OMNIBUS HEARTS
Jest to jedna z odmian gry

w kierki, w których zasady s nie-

jako „odwrotne" ni w pozostaych

grach. Wygrywa ten, kto zdobywa

koloru, oddajemy inn kart, której

chcemy si pozby.
Omnibus jest do prost gr

i kilka posiedze sprawi, e opa-

nujesz jego zasady.

Pegasus
w obydwie strony.

W kadej chwili,

w momencie swojej

kolejki mona wyo-y posiadan inn
siódemk i w dalszej

grze dokada karty

do tej siódemki.

Jeli na nas przy-

chodzi kolej, sami de-

cydujemy, któr z is-

tniejcych nas moli-

woci wyoenia kolej-

nej karty starszej lub
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The World of Card Games
najmniej punktów negatywnych.

Ale do rzeczy.

Kady z grajcych otrzymuje po
trzynacie kart. Kartami minusowy-

mi s wszystkie kiery oraz dama
pikowa. Liczba punktów jest równa
liczbie oczek, a figury (oczywicie

kierowe) maj nastpujc pun-

ktacj: walet= -20, dama= -30,

król= -40, as= -50. Jeeli wemie-
my dam pik, to jestemy ubosi
o 100 punktów. Punkty dodatnie

mona zdoby, jeli znajdzie si
u nas walet karo (+100) lub 10 pik

(+50). Zarobimy te zbierajc

wszystkie karty punktowane ujem-

nie podczas jednego

rozdania. To tyle na te-

mat punktacji.

Gracze kad na
stó kolejno po jednej

karcie. W grze tej nie

ma koloru atutowego,

ale istnieje obowizek
dorzucania do koloru,

czyli musimy dokada
karty tego samego ko-

loru, co kolor karty

I

wistujcego. Karty za-

biera ten, kto pooy
najstarsz. Jeeli nie

moemy dooy do

FANTAN
Stara i znana gra

uprawiana praktycz-

nie w caej Europie

i poza ni. Nazywana
jest take dominem
karcianym, loteryjk

i gr w parlament (cie-

kawe dlaczego?).

Zasady „Fantana"

s proste i pewnie
dlatego bardziej mi

przypad do gustu ni
pozostae. Kady
z graczy otrzymuje po

94
rr? jrr

;

rrrj |ttj pr-j r-r, £ :

Lo L; :
•'. im

'

rnnffl—lifBliiiii' "i

M
: - - , ~ r r

fiBkBfiBalBIHiH^^I

m .

li

li
m

®

trzynacie kart. Rozpoczynajcy
gr jako pierwsz kart wykada
któr z siódemek. Jeeli jej nie

posiada, traci kolejk, a obowi-
zek przechodzi na nastpnego
gracza. Po wyoeniu pierwszej

siódemki gracze kolejno, zgodnie

z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara, wykadaj po jednej kar-

cie na stó. Do lecej siódemki

trzeba dooy szóstk lub ósem-
k w tym samym kolorze, a do
nich z kolei pitk lub dziewitk,
rozbudowujc w ten sposób kolor

modszej o jedno oczko od kart le-

cych na stole wykorzystamy. Je-

eli nie moemy dooy adnej
z kart na stó, tracimy kolejk gry.

Wygrywa ten, kto pozbdzie si
wszystkich kart.

CHINESE RUMMY
W tumaczeniu na polski bdzie

to brzmiao CHISKI REMIK, i to

waciwie wszystko, co na ten te-

mat mog powiedzie. Dobrze,

zniszczcie mnie. zabijcie, gorzej -

z pracy mnie wyrzucie, ale zasad
remika nie znam w ogóle, nie mó-
wic ju o chiskim. Na pewno ta

gra jest dla osób, które zetkny
si z remikami rónego typu i ma-

j o nich wiksze pojcie ode
mnie. I wanie do nich mam pro-
b. Kochani!!! Jeeli potraficie

dokadnie wyjani zasady tej gry

- to napiszcie!

THE CLOCK
Jest to pasjans zwany u nas

zegarowym. Karty s ukadane
tak, jak cyfry na tarczy zegara.

Kada karta musi si znale
tam. gdzie jest jej miejsce na ze-

garze (np: as na godzin 1. szós-

tka na 6, a dama na 12). W rod-
ku, tam gdzie normalnie znajduje

si o wskazówek zegara, ley
trzynasty kopczyk kart przezna-

czony dla króli.

Na pocztku odkrywamy wybra-

n przez nas kart, powiedzmy na

godzinie 7. Jeeli kart odkryt jest

np. trójka, to wdruje ona automa-

tycznie pod kopczyk na godzinie 3,

z którego zdejmujemy kart lec
na wierzchu i kadziemy j w miej-

scu pasujcej do niej godziny, i tak

w kóko. Kiedy wszystkie karty s
ju odkryte oznacza to nasze zwy-

cistwo, ale rzadko to si zdarza,

bowiem ukadanie tego pasjansa

koczy si w momencie odkrycia

wszystkich króli.

Waciwie to ju koniec naszych

intelektualnych zmaga. Pozosta-

o mi jeszcze opisanie kilku tech-

nicznych spraw zwizanych
z komfortem gry. Grafika jest jed-

nostajna, co raczej nie przeszka-

dza. Niedogodnoci natomiast s
zbyt mae oznaczenia kart, które

mamy w rku - posiadacze ma-
ych lub czarno-biaych telewizo-

rów mog mie pewne trudnoci

z rozpoznawaniem kart. Muzyk
naley przyciszy, gdy po pó go-

dzinie grania moe nam wbi si
w gow na cay dzie.

Ale poza tym wszystkim, „THE
WORLD OF CARD GAMES" ma
wielk zalet - mog pogra oso-

by, które nie maj akurat obok sie-

bie trzech innych mioników (lub

mioniczek) uciech karcianych.

TYTUS

PS. Dzikuj za pomoc Ali i Eli



The Fantastic Adventures of Dizzy
Wczesnym rankiem pewnego

upalnego dnia z bogiego snu wyt-

rci mnie wyjtkowo agresywny
warkot telefonu. Przez suchawk
dao si usysze gos Haszaka.

Gos ów owiadczy, e poszuki-

wany jest niejaki Dizzy oraz jego

rodzinka i wszyscy kumple. Wydo-
byem wic z odpowiedniego miej-

sca cartridge, w którym móg si
ukrywa i uruchomiem gr.
Moim oczom ukazao si drew-

niane pomieszczenie. Porodku,
na pododze sta i umiecha si
nasz bohater - Dizzy. Z wygldu
przypomina on jajko z nókami
i rczkami oraz sympatyczn bu-
k. Z jego danych personalnych

wynika, i pochodzi z krainy Yol-

ków, pokojowo nastawionych do
wiata jajowatych istot. Jednak
w momencie, gdy poznajemy Diz-

zy'ego, jego przyjaciele zostaj
porwani przez zego czarownika

Zaksa.

Jak zwykle to bywa i w tym
przypadku nasza pomoc okazuje

si niezbdna. Musimy pomóc na-

szemu bohaterowi w odnalezieniu

zamku Zaksa, w którym zostali

uwizieni Yolkowie. Lecz do zam-
czyska prowadzi duga i pena
niespodzianek droga. Podczas
gry spotkamy wiele dziwnych
stworów, które mog pozbawi
Dizzyego ycia.

Jak ju wspomniaem, spotyka-

my naszego bohatera w jego

domku na drzewie. Od razu poja-

wia si pierwszy problem: jak si
z niego wydosta? Na górnej pó-
ce znajduje si klucz od drzwi.

Dostaniemy si na ni skaczc
(guzik A) po meblach. Gdy Dizzy

siedzi ju sobie na póce obok klu-

cza, naciskamy przycisk B i klu-

czyk wdruje do kieszeni. Przed-

mioty, które mamy przy sobie

przedstawione s na pasku znaj-

dujcym si na dole ekranu. Musi-

my pamita, e ze sob moemy
zabra tylko trzy rzeczy, nie no-
my wic niepotrzebnych gratów.

Majc ju klucz idziemy do
drzwi i otwieramy je (B). Po wy-

dostaniu si na zewntrz okazuje

si, e domek Dizzy'ego znajduje

si na drzewie, podobnie zreszt
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jak caa wioska Yolków. Rozejrzyj-

my si - po prawej stronie, niez-

byt wysoko wisi maa. biaa gwiaz-

dka. Jest ona pierwsz ze stu,

które musimy zebra, aby dosta
si do zamku Zaksa. Po wziciu
kadej pokazuje si liczba

brakujcych gwiazdek. Dalej, za

gwiazdk, ley poduny, biay
przedmiot - jest to deska, bierze-

my j. Przy okazji musimy uwaa
na pajki, które lubi spuszcza
si z drzew na swojej nitce paj-
czej. Przez nie moemy straci

sporo energii, albo nawet ycie.

Zapas mocy wisi sobie na drze-

wach pod postaci przerónych
owoców. Trzeba po prostu po nie

skoczy i zje.
Idziemy dalej, tym razem w pra-

wo. Pomost na drzewie nagle ko-
czy si i spadamy troszk niej,

potem znowu w lewo. Tam zoba-

czymy wind, która nie chce dzia-

a. Có, potrzebny jest do niej

klucz znajdujcy si na dole. No to

hop! Oj! - ziemia jest twarda i blis-

kie spotkanie z ni nie naley do
przyjemnoci. Dizzy'emu kouje
si troch w gowie, ale po chwili

wstaje i dziarsko maszeruje
(w prawo). Par metrów dalej uka-

zuje si wielka dziura w ziemi. Na
jej krawdzi ley klucz od windy.

Ostronie podchodzimy i bierzemy

go. Potem przekadamy desk
przez dziur i idziemy dalej. Po
krótkim spacerku znajdujemy ro-
dek chwastobójczy (lub co w tym

rodzaju) oraz magiczn rolin,
która jest potrzebna do sporzdze-
nia leczniczej mikstury dla ciko
chorego dziadka Dizzy-ego.

Wracamy do windy i urucha-

miamy j kluczem, jedziemy na
gór. Potem w prawo, szybki unik

przed pajkiem i... drog blokuje

nam drapiena rolinka. Wyciga-
my wic trucizn z kieszeni i nisz-

czymy chwasta. Drog na górne
poziomy mamy ju otwart. Jesz-

cze tylko skaczemy na chwilk
pod domek - po jego lewej stronie

ley klucz do windy Denzila (kum-

pla Dizzy'ego), po prawej stronie

(musimy troch pospacerowa)
znajduje si klucz do jego domku.
Bierzemy równie zwój liny, która

przyda si przy pokonywaniu
wikszych przepaci (tych, któ-

rych nie da si przeskoczy).
Teraz pobuszujmy troch po

wiosce. Obejrzyjmy przedmioty le-

ce na „pododze" i pomylmy do
czego mog nam si przyda.
Postarajmy si wej do kadego
domku, a w zasadzie musimy si
dosta do kadego - znajdziemy

1
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tam gwiazdki i par innych rzeczy,

bez których ukoczenie gry jest

niemoliwe. Klucze do niektórych

wind i drzwi znajdziemy poza
wiosk.

Jak ju odkryjemy wszystkie za-

kamarki, które oczywicie mona
odkry na tym etapie gry, schodzi-

my na ziemi (czyli na dó) i za-

czynamy zwiedza okolice wioski.

Na lewo od niej znajduje si mae
miasteczko portowe. Po drodze

do niego spotkamy ksicia Clum-
sy'ego, lecz nie próbujmy nawet
z nim gada, bo i tak nic nam nie

powie. Troszk dalej, na ziemi, le-

y kurczak, musimy go wzi
i zej ze skarpy. Na jej zboczu
stoi wbita w ziemi tabliczka - jest

na niej zadanie, za rozwizanie
którego moemy dosta dodatko-

we ycie. Zadanie owo brzmi:

„W okrelonym czasie musisz uo-y pocity na kawaki rysunek

kaczki". Po uporaniu si z kaczk
schodzimy na dó. Lecz nie zaj-

dziemy zbyt daleko, poniewa
znienacka wyskakuje zwierz po-

dobny nieco do dzika i zaczyna na
nas szarowa. Jest tylko jeden

sposób, aby si z nim upora -

rzuci w niego kurczakiem, na

którego zapewne ta bestia ma
alergi.

Idc dalej mijamy kilka przed-

miotów przydatnych w dalszej

czci gry (np. pust butelk,
w ktrórej sporzdzimy lekarstwo

dla dziadka). Tu przed miastecz-

kiem pynie szeroka rzeka, po
której co jaki czas przepywaj
pnie drzew. Aby przedosta si
na drug stron, skaczemy na
pieniek, a z pieka na drugi

brzeg. Wchodzimy do miasta

i rozgldamy si. Chwilka zasta-

nowienia, jak uy znalezionych

przedmiotów (ja ju do duo
podpowiedziaem, teraz Wasza
kolej). W miecie spotkamy zego
trola i niesympatycznego pirata

(który bardzo lubi zoto).

Po prawej stronie miasteczka-

wioski usytuowana jest kopalnia

diamentów, a przed jej wejciem
ley woreczek ze zotym piaskiem

(a kto tak bardzo lubi zoto?). Wej-

dmy do kopalni. Gdy ju znaj-

dziemy si pod ziemi, skierujmy

si w prawo. Stoj tam skrzynie

ze wieccymi si lampkami - s
to wczniki do wind. Musimy uru-

chomi wszystkie windy, eby
dosta si do wszystkich koryta-

rzy i zakamarków. Czeka nas tam
rozrywka rodem z wesoego mias-

teczka - przejadka kolejk po-

dziemn (metro?) na zamanie

fofrfri i

karku. W kopalni znajdziemy tak-

e receptur na mikstur (ale si
adnie zrymowao). Acha, musimy
uwaa na smoka - niesympa-
tyczn gadzin.

Po wyjciu z kopalni znajdzie-

my si pod obstrzaem gazów wy-

dobywajcych si z pobliskiego

wulkanu. Musimy i szybciutko,

ale nie moemy przegapi rosn-
cego przy drodze grzyba, bo jest

to skadnik potrzebny do lekar-

stwa. Idc dalej znajdziemy si na

play i... teraz zostawiam Was sa-

mych - skombinujcie akwalung
i dajcie nura w morskie gbiny,
a obiecuj, e znajdziecie tam
wiele ciekawych rzeczy i niebez-

piecznych przygód.

THE FANTASTIC ADN/ENTU-
RES OF DIZZY jest ostatni gr
z cartridge'a PEGASUS - ZOTA
PITKA. Przygody sympatyczne-

go jajeczka znane s posiada-

czom starych (i kochanych) ZX
Spectrumów, Commodorów
i Amig. Tak myl, e nadszed
czas, aby nowe pokolenie konso-

lowych graczy usiado sobie przed

telewizorami i poznao troch kla-

syki, która nie ocieka krwi, i jest

przesympatyczna.

Razem z Dizzym wdrowa

TYTUS



UltraSound ACE <s>

Gravis Ultrasound, który

wdar si przebojem na rynek
kart dwikowych na pececie

(patrz wstp do testu AWE),
mia oprócz masy zalet jedn
skromn wad. Nie by kompa-
tybilny ze swoim najgroniej-

szym rywalem - Sound Blaste-

rem. Wprawdzie korzystajc ze

specjalnego programiku
(SBOS) móg cakiem udatnie

Sound Blastera emulowa, jed-

nak rozwizanie to nie zawsze
sprawdzao si w praktyce -

rzeczywisto czasem skrze-

czaa. Rozwizaniem, znalezio-

nym bardzo szybko przez uyt-
kowników, okazao si by wo-
enie do komputera DWÓCH
kart - i SB i GUS-a. Daje si. Ma
si wtedy zapewnion 100°o

zgodno z SB - i moliwoci
GUS-a pod rk.
Z tego samego pomysu pos-

tanowili skorzysta inyniero-

wie pracujcy w Gravisie.

Wyszli ze skdind susznego
zaoenia, e wikszo moli-
woci GUS-a jest przez prze-

citnego uytkownika nie wy-
korzystywana, bd te da ju
sobie z tymi problemami rad
w inny sposób. Co wicej, ma-
sa ludzi ma ju w domu takie

lub inne Sound Blastery, do

których chtnie do-

oyliby tanie karty

o znakomitych
moliwociach mu-
zycznych... Tak na-

rodzi si ACE.
Dla osób znaj-

cych Gravisa Ultra-

sound lub MAX-
a ACE moe stano-

wi powane zas-

koczenie - jest to

bowiem karta w po-

równaniu z tamtymi
malutka. Podobnie
jak to byo w przy-

padku wczeniej-
szych GUS-ów
z kart dostajemy
kilka dyskietek in-

stalacyjnych (tym
razem byo ich ..tyl-

ko" pi). Zmniej-

szeniu ulega ilo
dokumentacji
w pudeku znalazy
si raptem dwie
ksieczki, w do-

datku opisujce nie

ACE. ale GUS
MAX-a, co nie uat-

wio mi póniej-
szych eksperymen-
tów. (W midzy-

czasie - tzn. w trakcie

testu - zostaa wydana
instrukcja po Polsku,

niestety do GUS MAX-a,
co wprawdzie uatwia
instalacj i konfiguracj,

ale nie do koca). W pu-

deku trafiem te na nies-

podziank - CD. z które-

go mona dokona insta-

lacji oprogramowania. Na
tej samej pytce znajduje

si kilkanacie dem napi-

sanych w cigu mniej
wicej dwóch ostatnich

lat (bardzo przyzwoity wy-
bór, naprawd nieze tytu-

y) i kilka wersji demon-
stracyjnych gier obsugu-
jcych GUS-a. O zestawie

plików, które bez adnych
dodatkowych operacji

mona doczy do bazy
plików w BBS-ie wspomi-
nam tylko z kronikarskie-

go obowizku.
Instalacja jest banalna -

jedna zworka do ustawie-

nia adresu portu, druga,

której nie trzeba rusza,
gdy ma si ju SB w kom-
puterze i jeden kabelek

do podczenia wyjcia
z SB z wejciem ACE. Po
woeniu karty popeni-
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em zasadniczy bd - zamiast
spokojnie i cierpliwie zacz in-

stalowa oprogramowanie
z dyskietek, postanowiem uat-

wi sobie ycie i skorzysta
z CD. Nie róbcie tego - zaosz-

czdzicie sobie nerwów i czasu,

jako e na CD znajduje si op-

rogramowanie przeznaczone do
penej wersji GUS-a. które nie

chce przej przez faz testów,

jeli w systemie znajduje si
normalny Sound Blaster. Sig-
nijcie spokojnie po dyskietki.

Skoro ju karta bya w kompu-
terze i oprogramowanie na dys-

ku, mona byo zacz testy.

Prawie wszystko dziaao tak. jak

powinno. Niestety, moja ulubio-

na Inertia odmówia posusze-
stwa przearta moliwociami
rozpoznawania parametrów i ty-

pu karty. Pomogo jej dopiero

zdefiniowanie wszystkiego na
sztywno. Ca?
reszta (a byo E22ESE2E3
tego kilkana-

cie progra- I^T^TTTB
mów i gier)

^^^^^^^^^^
dziaaa jak tflffilfjfflfffSB^

gdyby nigdy
nic - dwik JRTTJM
z SB. dwik

: mmmm

naraz? Wszystkie warian-

ty rzeczywicie pracuj,
tylko warto sobie gdzie
zapisa konfiguracj, bo
pamitanie co wisi na

którym przerwaniu i któ-

,
rym DMA (zwaszcza, gdy
tym DMA które dziaa pra-

widowo okazuje si by
szóste) robi si cokolwiek

kopotliwe. Ciekawostka -

I
po woeniu i ACE i AWE
do komputera, niektóre

programy (w tym ..Tower

Assault ' na CD) nie wy-

daj adnych dwików.
1—' Jak ju wspomniaem

piszc o AWE. sample
o które oparte

jest MIDI w GUS-ie
(a wic i ACE) s chyba
troch lepsze, co jest jed-

nak bardzo subiektywne.
Mi i kilku innym osobom

W podobay si bardziej -

( i ju.

£ Na koniec gar uwag
t„ mniej lub bardziej (nie)

'

c* na temat. ACE, cho zap-
* rojektowany jako uzupe-
'

m nienie Sound Blastera,

cakiem znonie sprawia

•fl sie jako karta uywa-
_ na samodzielnie.

W przypadku braku
SB moliwa jest nawet
instalacja oprogramo-

wania z CD ROM-u (ta sama,
która nie daje sobie rady z tes-

tami podczas obecnoci SB).

Wprawdzie stopie odchudze-
nia ACE w stosunku do zwyke-
go Gravisa utrudnia jego wyko-
rzystanie (choby ze wzgldu
na brak joysticka), jednak jest

ono moliwe. Na kart jest

udzielana trzyletnia gwarancja.

Przyznam, e troch zdziwia
mnie stosunkowo niewielka

rónica ceny midzy zwykym
GUS-em a ACE-m - biorc pod
uwag stopie okrojenia karty

spodziewaem si niszej ceny,

lecz có, taka jest widocznie
strategia firmy Gravis. By mo-
e za kilka miesicy, kiedy kar-

ta przestanie by tak nowa, jej

cena spadnie, czynic j jesz-

cze bardziej interesujc.
Borek



Sound Blaster AWE32
Gdy pojawi si Gravis Ultra-

sound, Sound Blaster jako taki

straci kilka palm pierwszestwa.
Wprawdzie nadal pozostawa
kart sprzedan w najwikszej
liczbie egzemplarzy (zwaszcza
wliczajc w to wszystkie jego

klony), nadal pozostawa najpo-

pularniejszym standardem, jed-

nak jego moliwoci zostay nag-

le daleko w tyle. Co wicej, at-

wo programowania GUS-
a i polityka firmy Gravis. polega-

jca na szerokim udostpnieniu
informacji o tym JAK pisa prog-

ramy na GUS-a, spowodoway
jego byskawiczn karier - SB
zosta praktycznie wyparty jako

standard z demosceny, a wik-
szo gier dawaa moliwo
wyboru karty - GUS czy SB (in-

ne standardy nigdy nie odniosy
takiego sukcesu). Wiadomo by-

o, e Creative Labs musi udzie-

li jakiej odpowiedzi i wypuci
na rynek nastpn kart, która

bdzie moga stanowi konku-
rencj dla Gravisa. Produktem
tym okaza si AWE32.
W pudeku jakie do nas dotar-

o znajdoway si sama karta

(fuli size), sporo dokumentacji,

dziewi dyskietek instalacyj-

nych i mikrofon, nie liczc drob-

nych kabelków do podczenia
zewntrznego wzmacniacza i ka-

nau audio z czytnika CD. Jak si
okazao po bliszym zapoznaniu
si z caoci, dokumentacja do-

tyczy gównie oprogramowania.
Instalacja nie sprawia mi

wikszego kopotu - ot, kolejna

karta do wetknicia w sloty.

Zmuszony byem wprawdzie do
przestawienia jednej czy dwóch
zworek, ale wszystko odbyo si
sprawnie i zgodnie z instrukcj

(niestety, angielsk). Z rozpdu
uruchomiem od razu jaki prog-

ram - i nic. Dwiku ani ladu.
Troch mnie to zdziwio, ale jak

si po chwili okazao - niesusz-
nie. Trzeba byo jeszcze przeg-

ry si przez instalacj oprogra-

mowania (powolna, ale prosta),

w ramach której w autoexecu
wyldowa program inicjujcy

kart. Oprócz niego w pliku con-

fig.sys znalazo si kilka progra-

mów, które po bliszym przyjrze-

niu si dokumentacji okazay si
niepotrzebne do wikszoci zas-

tosowa (wic je skasowaem -

po co zamieca pami). Od te-

go momentu prawie wszystko
byo dobrze. Prawie - bo nieste-

ty nie chcia dziaa mój CD-
ROM, wedug zapewnie produ-

centa zgodny ze standardem
SONY. Pomóg dopiero powrót
do oryginalnych driverów (nie

tych dostarczonych
z AWE32).
Po zainstalowaniu

mogem rozpocz test

w warunkach bojowych.

Na pierwszy ogie posz-

o kilka odgrywarek do
moduów, w pierwszym
rzdzie Inertia Player -

chodzi idealnie. Potem
posuchaem sobie pod
Windows kilku moich
ulubionych kawaków
MIDI. Byo niele, cho
na przykad toccata Ba-

cha (której brzmienie za-

ley od jakoci sampii

organów) brzmi wyra-
nie gorzej ni na GUS-ie.

Potencjalnie jednak - po
uwzgldnieniu moli-
woci rozszerzenia AWE
kociami pamici i ado-
wania do nich sampii -

jako dwiku mona
poprawi (niestety za

dodatkow opat). Po-

tem zaczem gra we
wszystko, co miaem na

dysku - i wszystko dzia-

ao jak powinno.
Wprawdzie nie wszys-
tkie gry potrafi bezpo-
rednio skorzysta
z moliwoci dwiko-
wych AWE. jednak za

porednictwem emulacji

MIDI jako sobie daway
rad - cho taki „Harrier

Jump Jet" wyranie mia
kopoty. Prawda jest ta-

ka, e coraz wicej gier

ma w tej chwili wbudo-
wane moliwoci ko-

rzystania bezporednio
z AWE, bez adnych
poredników.
Tym jednak, co zrobio

na mnie najwiksze wra-

enie, nie bya jako
dwiku, ale moliwoci
karty praktycznie zupe-
nie dotychczas niez-

nane. AWE ma
wbudowany
zaawansowany procesor

sygnaowy (ASP), który midzy
innymi umoliwia analiz mowy
w czasie rzeczywistym. W prakty-

ce wyglda to tak, e gadajc do
mikrofonu mona sterowa niek-

tórymi operacjami w Windows
(a przynajmniej tyle potrafi
programy sprzedawane razem
z kart) - i o ile wczeniejsze pró-

by sterowania w ten sposób
komputerem, jakie widziaem, by-

y cokolwiek aosne, AWE rze-

czywicie radzi sobie z zada-

niem. Po kilkunastu minutach
95% wypowiadanych przeze

mnie komend byo prawidowo
rozpoznawanych przez programy
(po to jest ten mikrofon - swoj
drog nienajlepszy, bo generuj-
cy sam
z siebie pi-

oksztatny
p r z y d -

wik, wy-
ranie wi-

d o c z n y
przy sam-
plowaniu).

Czas na

mae pod-

sumowanie. AWE32 jest bardzo
ciekaw kart, o solidnych mo-
liwociach. To nie ulega wtpli-

woci. W adnym jednak wypad-
ku nie jest to sprzt popularny.

Za zblione pienidze mona ku-

pi niezego klona Sound Blas-

tera, ACE i czytnik CD - czyli

zestaw znacznie bardziej odpo-
wiadajcy potrzebom przecit-

nego uytkownika, a w adnym
wypadku nie dajcy zauwaalnie
gorszej jakoci dwiku. Inaczej

bdzie wyglda sytuacja

w przypadku profesjonalisty zaj-

mujcego si muzyk, jednak

i on zanim bdzie móg powa-
nie myle o wykorzystaniu
AWE bdzie musia dooy kil-

ka do kilkunastu milionów na ,

rozszerzenie pamici na karcie

i dokupienie CD z samplami
(wedug niesprawdzonych infor-

macji, pytka ma kosztowa kil-

1

kaset dolarów).

Borek

Cena (VAT wlicz.):

133
Max mix freq

SET
Wzmacniacz na karcie

ROM

903,00 z

45 kHz

2x4 W

1MB

Ultramedia. W-wa tel. 628-80-74

Sony. Mitsumi. Panasonic.

M standard (max): 512 (28MB
Joystick / MIDI l/O:



Media FX
W odrónieniu od ACE

i AWE32 (kolejno alfabetycz-

na) ta karta pojawia si znikd
- jak diablik z pudeka. Co cie-

kawe, cho nie jest to ani pro-

dukt wpasowany w konkretn
nisz rynkow (jak ACE) ani

produkt stanowicy odpowied
na dziaanie konkurencji (jak

AWE32), karta ta mogaby sta-

nowi bardzo sensown propo-

zycj dla wielu graczy, a i bar-

dziej zaawansowani uytkowni-
cy mogliby ni nie pogardzi.

Media FX stanowi (w przybli-

eniu) poczenie Sound Blaste-

ra z emulujcym General MIDI

(lub Rolanda MT32) syntezato-

rem wavetable Ensoniq. Pomys
takiego mariau nie jest nowy,
jednak cigle jeszcze nie docze-

ka si szerokiej popularnoci
(co za kilka miesicy prawdopo-
dobnie nie bdzie ju prawd).
Tym, co róni opisywan kart
od innych podobnych, jest spo-

sób realizacji emulacji rónych
standardów MIDI. O ile w przy-

padku AWE32 i ACE stosuje si
w tym celu programy rezyden-

tne, których obecno zawsze
zmniejsza wielko dostpnej
pamici i zwiksza ryzyko kon-

fliktów midzy rónymi progra-

mami (tym samym w szczegól-

nych przypadkach uniemoli-
wiajc nawet uruchomienie
niektórych gier na specyficz-

nych konfiguracjach), Media FX
ma wbudowany procesor Moto-
rola 68000 biorcy na siebie za-

rzdzanie ca emulacj. Praw-

dopodobnie ten sam procesor
zajmuje si dekompresj sampli

podczas ich odgrywania, jako

e zgodnie z dokumentacj ich

rozmiar w ROM-ic wynosi dwa
megabajty - nie jest to duo jak

na MIDI.

Pudo, zawierajce kart, robi

dobre wraenie, jednak ma roz-

miary troch na wyrost, bo-

wiem wszystko co mona zna-

le w rodku to sam kart,
trzy dyskietki z oprogramowa-
niem i dwie (no, powiedzmy e
trzy) broszurki z instrukcjami.

Karta jest duga, co zaczyna
by ostatnimi czasy rzadkoci,
jako e w wikszoci przypad-
ków elektronika mieci si bez
wikszego problemu na krótkiej

karcie. Miaem - podobnie jak

w przypadku AWE - kopoty
z uruchomieniem swojego CD
ROM-u, tym razem byy one jed-

nak znacznie wiksze, jako e
nie wystarczyo skorzysta
z mojego drivera (zamiast
sprzedawanego razem z kart)
- musiaem jeszcze wydeduko-
wa, jaki mu poda adres portu
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($338, moe si komu ta infor-

macja przyda). Dodatkowo
wyszo na jaw, e emulacja SB
ma ustawione na sztywno ad-

res $220 i nie da si tego zmie-

ni. Potem wszystko dziaao
tak jak si tego naleao spo-

dziewa.
No, moe bez przesady. Za-

czem katowa kart wszelkimi

programami i grami jakie mia-

em pod rk (lub znalazem
w pokoju) i do szybko trafi-

em na pewien niemiy zgrzyt.

Szwankuje emulacja Sound

Blastera. Nie wnikajc zbyt g-
boko w szczegóy techniczne

(bo to temat na cykl artykuów
w Bajtku, a nie na jedno zdanie

przy okazji

testu), So- id-N-liV-^ mvi i ^
und Blas- ^^^^^^^^^^^
ter moe iBW
dziaa ^^^^^^^^^
w kilku TO^^Bfffl^TW
trybach -
o dwa

2 mch
emu,owa - ffiw^nrif^n
ne s pra- itMmllmlmlam

widowo, o tyle trzeci (tzw. DMA
z autoinitem) trzeszczy. Wykry-
em to pocztkowo swoj od-

grywark do modów (dziaajc
prawidowo na wielu kartach,

co sprawdziem osobicie
i przez podstawionych ludzi),

potem to samo stao si z „To-

wer Assault". „DOOM" w ogóle

nie chcia dziaa prawidowo -

to znaczy gra owszem, mona,
ale syszane dwiki nie przy-

pominaj niczego kojarzcego
si z „DOOM-em". Z uwag jakie

znalazem w instrukcji wynika,

e czasem mog pojawia si
kopoty, wynikajce ze sposobu
w jaki pisane s niektóre gry -

co ma sugerowa, e ródem
kopotów s niesforni progra-

mici, a karta jest w porzdku.
Pozwol sobie mie na ten te-

mat zdanie wprost przeciwne -

jeli co dziaa na prawdziwym
Sound Blasterze, a nie dziaa na

innej karcie, winna jest karta,

a nie program. Howg. Jedyne,

co mona zapisa na plus karty

w tym momencie, to moliwo
wyczenia emulacji SB i woe-
nia karty obok SB - troch jak

w przypadku ACE.
Zeby jednak obraz nie by

czarny, muzyka (odgrywana ja-

ko MIDI) brzmi adnie, gdzie
tak midzy GUS-ami a AWE 32.

Z jednego wzgldu jednak Me-
dia FX pozostaje daleko w tyle

- próbki zapisane s w ROM-ie
i nie ma adnej moliwoci ich

podmieniania.

Kiedy zaczynaem przyglda
si wszystkim trzem kartom,

które zupenie przypadkiem po-

jawiy si niemal równoczenie,
Media FX wydawaa mi si by
tym produktem, który zupenie
nieoczekiwanie okae si cie-

kawszy i od ACE i od AWE32.
Niestety, tak si nie stao -

a szkoda, jako e koncepcja po-

czenia MIDI z Sound Blaste-

rem na jednej pytce wyglda
obiecujco i ma bardzo due
szanse powodzenia wród gra-

czy. Zwaszcza, jeli poczy si
j z przystpn cen i moli-
wociami rozbudowy.



WINTER SUPERSPORTS '92
Mamy teraz lato, wic o nar-

tach i innych sportach zimowych
nie ma co marzy. Nie pojedzi-
my ani na ywach, ani na san-

kach, ale za to moemy sobie

zagra w „Winter Supersports".

W tej grze moemy wzi udzia
w miniolimpiadzie. Albo gramy
w turnieju, w którym moe wzi
udzia do omiu graczy, albo w po-

jedynku, podczas którego mierzy-

my si z komputerem. Pojedynek

to zawsze osiem dyscyplin, w tur-

nieju za moemy wybra liczb

konkurencji. Oczywicie moemy
wpisa imiona naszych graczy
i wybra kraj, z którego pochodzi-

my. Niestety, nie ma Polski, dlate-

go pozostaje nam wystpowanie
pod szyldem ROW, czyli Rest of

the World (reszta wiata). Kiedy

wszystko jest ju ustalone moe-
my rozpocz konkurencje...

BIEG ZJAZDOWY. W tej kon-

kurencji musisz przeprowadzi
swojego gracza pomidzy bram-
kami do mety. Musisz uwaa
z prdkoci, bo gdy jedziesz zbyt

szybko, do trudno si manewru-
je i atwo wypa z trasy. Z kolei

zbyt ostrona i powolna jazda

uniemoliwia uzyskanie dobrego

czasu. Tutaj, jak w kadej z konku-

rencji zjazdowych, musisz wyka-
za si przede wszystkim dobrym
refleksem.

YWIARSTWO SZYBKIE:
Jazda na ywach wymaga spokoju.

Aby jecha szybko, naley w odpo-

wiednim rytmie przebiera nogami.

SKAKANIE PRZEZ BALE: Ta
dyscyplina jest bardzo podobna
do ywiarstwa szybkiego. Je-

dzie si waciwie w ten sam
sposób z tym, e trzeba co jaki

czas przeskakiwa przez bale

drewna. Przez to znacznie trud-

niej jest utrzyma rytm.

BOBSLEJE: Aby przejecha
bezpiecznie tor, trzeba cay czas

balansowa ciaem. Jeeli wje-
dasz wysoko na cian uzysku-

jesz wiksz prdko, ale za to

atwiej moesz straci równowag.
SLALOM GIGANT: Odbywa

si na krótszej, ale za to bardziej

krtej i niebezpiecznej trasie ni
bieg zjazdowy, przez co jest jesz-

cze trudniejszy.

SANECZKI: Ta dyscyplina jest

bardzo podobna do bobslejów.

Jedyna rónica to to, e zamiast

zespou jedzi si samemu na
malutkich saneczkach.

WINTER SUPERSPORTS 92

FLAIR SOFTWARE '92

SLALOM RÓWNOLEGY: Po-
dobny do zwykego slalomu, ale

ma mniej bramek i kilka wysko-
ków. Najwaniejsz rónic jest

to, e w jednym biegu rywalizuje

ze sob dwóch dwóch narciarzy.

WYCIGI SKUTERÓW: To
do ciekawa dyscyplina. Na to-

rze ciga si na raz dwóch za-

wodników. niene skutery to

maszyny obdarzone wielk mo-
c. atwo jest jednak wpa
w polizg i opuci tras. Duych
umiejtnoci wymaga te wcho-
dzenie w liczne zakrty.

„Winter Supersports" to nienaj-

gorsza gra sportowa z adn gra-

fik. W wersji kasetowej, któr
miaem przyjemno testowa,
kolejne dyscypliny doadowuj
si do dugo, ale za to bez

problemów. W porównaniu
z wikszoci gier dostpnych le-

galnie dla C64 to cakiem dobry
produkt.

BADJOY

Digital Multimedia Group

Mamy
PC - CD ROM
MAC - CD ROM Zadzwo i

Grzybowska 39, 00-855 Warszawa

tel/fax (22) 240314, (2) 6208299



Advanced

RAVIS
UltraSound ACE - dla graczy

Zapewnia wyjtkowo czyste brzmienie w kadej nowej grze dzik

> 32-gosowej syntezie wavetable

> 16-bitowej (44.1 IcHz) jakoci odtwarzania dwiku

> 512 kB pamici RAM dla próbek, rozszerzalnej do 1 MB

» wymiennemu zestawowi 192 brzmie instrumentów General MIDI

1 moliwoci wspódziaania z dowolnq 8- i 16-bitow kart dwikow

Dziaa z programami dla:

• UltraSound Windows 3.1 SoundBlaster, MT-32, General MIDI.

NOWOSC

UltraSound - dla wszystkich

Stanowi najpopularniejszy standard kart muzycznych z syntez wavetable:

• 32-gosowa synteza dwiku z pamici RAM

• 16-bitowe (44.1 kHz) odtwarzanie z jakoci pyty CD

• 8-bitowe (44.1 kHz) nagrywanie stereo

• 256 kB pamici RAM, rozszerzalne do 1 MB

• 192 brzmienia General MIDI (ponad 5.6 MB próbek!)

• kalibrowane zcze joysticka

Kompatybilna z AdLib, SoundBlaster, Roland MT-32 i Sound Canvas

oraz Windows 3.1 i General MIDI

1 W %Jikf*\&UlkJ

UltraSound MAX - dla maxymalistów

Zaspokaja oczekiwania nawet najbardziej wybrednego multimediomana oferujc

wszystko to, co UltraSound oraz dodatkowo:

16-bitowe (48 kHz) nagrywanie i odtwarzanie dwiku z jakoci

magnetofonu cyfrowego DAT

procesor sygnaowy DDSP do kompresji sygnau audio

512 kB pamici RAM, rozszerzalne do 1 MB

3 zcza do czytników CD-ROM: Sony, Mitsumi Panasonic

PMC - Personal Multimedia Computers Sp. z o.o.

00-1 18 Warszawa, Emilii Plater 47

tel: (0-22)261889, 279230,279238

fax: 279572

PYTA CD-ROM
3 LATA GWARANCJI
POLSKA INSTRUKCJA





Po krótkim zastoju w temacie
lotniczym, trwajcym mniej wi-
cej od czasu wydania „Fleet De-

fendera" przez Microprose, na
rynku pokaza si kolejny duy
program symulacyjny. Tym ra-

zem los rzuci nas na pokad
amerykaskiego lotniskowca
„Eisenhower", penicego su-
b na Morzu Czarnym. Statek

ten zdoby sobie wród amery-
kaskich pilotów przydomek
„odzi mioci", ze wzgldu na
obecno wród prawie picio-
tysicznej zaogi okoo omiu-
set kobiet. Ju po pierwszym
roku prawie dwadziecia z nich

musiao uda si na urlop ma-
cierzyski. Nie dziwi wic fakt,

e suba na „Eisenhowerze" to

marzenie kadego pilota w ar-

mii USA. Moesz uwaa si za

szczliwca.

OTWIERAMY PUDEKO
Wewntrz wala si w niea-

dzie niebieskawa pytka kom-
paktowa, karta rejestracyjna

oraz stustronnicowa, bardzo
adnie wydana (aczkolwiek
czarno-biaa) instrukcja obsugi
programu. Na pierwszy rzut

oka ksieczka sprawia dobre
wraenie. Jednak po przewer-

towaniu kilku stron czar prys-

ka. Po pierwsze, chyba najwa-
niejsze, NIE MA SPISU KLAWI-
SZY. Co takiego w symulato-

rze jest po prostu nie do po-

mylenia. Musiaem w pocie

czoa wyuskiwa z kolejnych

stron tekstu opisy poszczegól-

nych klawiszy, a i tak nie udao
mi si znale wszystkiego.
Bardzo wane s flary I paski

folii (chaff) - obsugiwane kia-

wiszami Delete i insert. Oczy-
wicie nie znalazem tego w in-

strukcji. Po dwukrotnym jej

przeczytaniu daem sobie spo-

kój i wycignem ze stosu
ksiek podrcznik doczany
do „Strike Commandera". Do-
piero wtedy odwieyem swoj

I

pami na temat bombardowa-
nia CCIP i kilku innych niez-

bdnych rzeczy, które w orygi-

nalnej instrukcji „USNF" byty
' pominite lub omówione zdaw-
kowo. Ogólnie rzecz biorc in-

strukcja jest zdecydowanie naj-

sabszym punktem programu.
Moe to by bardzo deprymuj-
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ce dla pocztkujcych lotników

i skutecznie zniechci do za-

bawy „USNF".

WYSOKA ROZDZIELCZO
.,US Navy Fighters" to prog-

ram bardzo nowoczesny tech-

nicznie. Do wyboru mamy roz-

dzielczoci od 320x200 przez

320x400 a do 1024x768. Do
poprawnego dziaania wymaga-
ne jest 8 MB RAM, ale przy wy-
czeniu wszystkiego i wsz-
dzie mona zagra nawet na 4

MB. egnajcie posiadacze 386 -

gra na tym sprzcie mija si
z celem, zamiast tego mona
urzdzi wycigi ab. Na kom-
puterze 486-100 MHz z bardzo
szybk kart graficzn i du
iloci pamici, mona ju
gra w trybie SVGA (640x480).

Okupi to trzeba wyczeniem
tekstur nieba, oceanu i ldu
oraz wyczeniem widoku kok-

pitu. Nawet wtedy jednak
w pewnych momentach jest

bardzo wolno (np. podczas
bombardowania). Ogólnie rzecz

biorc, program dziaa w lima-
czym tempie. Bez Pentium gra

w SVGA moe by udrk.

FABUA
Jest rok 1997. Nacjonalistycz-

no-faszystowskie ugrupowania
(yrynowski) obaliy Jelcyna

i przejy wadz w Imperium
Rosyjskim. Ukraina, podobnie
jak wiele innych krajów wschod-
niej i rodkowo-wschodnie) Eu-

ropy zbliya si do NATO. Mimo
to Rosja nie zaprzestaa roci
sobie praw do caoci Floty

Czarnomorskiej. Nie zwaajc
na ostrzeenia Stanów Zjedno-

czonych Rosjanie postanowili

przej flot i w tym
celu zorganizowali

du operacj woj-

skow. „Eisenhower"
znajdujcy si w rejo-

nie dziaa wojen
nych, wspiera z po-

wietrza dziaania
wojsk ldowych i za-

pewnia ochron stat-

kom operujcym
w spornym rejonie.

CZYM LATAMY?
Jak wspomniaem na wstpie,

naszym domem jest wielki lot-

niskowiec. Kada misja rozpo-

czyna si i koczy na jego pok-

adzie. Na pocztku naley wyb-
ra maszyn, która najlepiej od-
powiada rodzajowi wykonywa-
nego zadania. Do walk powiet-

rznych, przechwytywania wroga
itp. wybieramy F-14 „Tomcata".

Misje przeciwko statkom najle-

piej wykonywa na „Szersze-

niu", czyli F-18/A. Do bombardo-
wania celów naziemnych ideal-

ny jest SU 33, wystpu-
jcy gocinnie

cze inne rzadko wpadaj w kor-

kocig lub atwo z niego wy-
chodz. To bardzo cieszy, gdy
nie ma nic gorszego ni znue-
nie gr. W przypadku „USNF'
taka sytuacja nie ma prawa si
zdarzy.

Kilka sów o przeciwnikach:

walczymy z Rosjanami, a to oz-

nacza spotkanie z ca gam
Migów i SU, oraz JAK-ami. Tu-

polewami. Anami i paro-

ma mniej wa-

dziki uprzejmoci si
Ukraiskich. Jego wielk zalet
jest odpowiednik systemu FUR,
zamontowany na stae. Mamy
wreszcie A7-E ..Korsarza", oraz

F-22 - rewelacyjny myliwiec
przechwytujcy, dostpny do-

piero po wykonaniu ponad dwu-
dziestu misji.

Rozmaito atajcego elas-
twa jest imponujca. aden in-

ny symulator nie moe si
pochwali tak szerokim par-

kiem maszyn. Co waniejsze,
kady typ samolotu jest inny

nie tylko z nazwy i wygldu. La-

ta si te inaczej. Jedne s bar-

dzo zwrotne, inne szybkie, jesz-

nymi ustroj-

stwami. Z wasnego bo-

lesnego dowiadczenia wiem,
e do najgroniejszych przeciw-

ników nale piloci migow-
ców KA-50. Na „Hokumach" la-

taj tylko asy (najlepsi piloci

w grze maj taki „stopie"),

wic waika z nimi to pieko.

Zestrzelenie z kilkunastu mil ra-

kiet (niewane, phoenix czy

amraam) praktycznie nie wcho-
dzi w rachub. Jeeli pilot widzi

zbliajc si rakiet, zawsze j
wymanewruje (migowcem!!!).
Pewne szanse s w nocy, kiedy

jest czarno jak... i rakiet nie wi-

da. Walka z „Hokumami" spro-

wadza sie do znacznego zwol-

nienia (do okoo 200 wzów)
i próbie wejcia na ogon. Prak-

tycznie rzecz biorc, jeeli nie

uda st tego zrobi w kilka se-



kund, zostaniemy zestrzeleni

przez skrzydowych ciganego
(30 mm dziako robi spore ot-

wory w karoserii) albo te
wpadniemy w przecignicie,
które na wysokoci tysica
stóp n.p.m. zwykle ko-
czy si kpiel.

wraenia zupenie nieporówny-
walne z gr w pojedynk.

Nie jest nudno. Kolej-

ne misje nie s

CZEGO ONI
ODE MNIE CHC?

Do dyspozycji mamy jedn
kampani (Ukraina 1997) zawie-

rajc 50 misji. Producenci
przewidzieli kilka wolnych „slo-

tów" na kolejne kampanie, któ-

re maj zamiar opracowa po
ewentualnym sukcesie gry

(w Ameryce „USNF" zbiera

pochlebne recenzje i dobrze si
sprzedaje). Niestety gra nie po-

siada opcji czenia si graczy

przez modem. Wspólne wyko-
nywanie zada lub, co jeszcze

ciekawsze, walka po przeciw-

nych stronai

bliniaczo do
siebie podobne i two-

rz zwarty cig wydarze, co
jest bardzo mie i sprawia, e
atmosfera konfliktu staje si
bardziej realna. Wpadka, czyli

powrót do domu bez wykona-
nia powierzonego zadania nie

przekrela naszej kariery. Po
prostu póniej dostaniemy
awans. Jeeli jednak wpadki
bd si przydarzay co chwila,

przeoeni zapewni nam mi
posadk w obsudze naziem-

nej. Nie musz dodawa, e dla

kadego pilota jest to najmar-

niejszy z koców. Moe si
zdarzy, e przeciwnik okae
si szybszy i jego sdewtnder
rozerwie nasz samolot na
strzpy. Wtedy naley wybra
powtórzenie misji, gdy w prze-

przepadnie i trzeba bdzie za-

czyna od pocztku.
Bardzo wane - misja jest uz-

nana za „zaliczon" dopiero PO
WYSUCHANIU briefingu doty-

czcego kolejnego zadania.

Próba wczeniejszego wyjcia
do DOS-u zakoczy si smutno
- po ponownym uruchomieniu
programu znajdziemy si
0 „oczko" wczeniej, ni ko-
czylimy.
Sceneria podczas lotu nie jest

staa. Ld, morze, statki, w wy-
sokiej rozdzielczoci wszystko
wyglda wspaniale. Zdarzaj si
jednak misje, w których do wy-
sokoci 20000 stóp zalegaj
chmury. Widoczno jest wtedy
maa, a niektóre rodzaje pocis-

ków AA gupiej. Jednak zdecy-

dowanie najciekawiej jest pod-
czas lotów w nocy. Na monitorze

wida tylko HUD, ewentualnie

okienko celu lub radaru
1 nieprzeniknion czer dookoa.
Z ledwoci mona dostrzec ko-

niec pokadu lotniskowca, a wy-
ldowanie w takich warunkach
graniczy z cudem. Tu przed

przyziemieniem w yach pynie
czysta adrenalina. Walka po-

wietrzna polega na wmontowa-
niu sobie dodatkowej pary oczu.

Wtedy mona bdzie kontrolo-

wa na raz drabink pochylenia

HUD (w celu zorientowania si
czy nie lecimy gow do dou),

PC486-CD,

ZALECANE 486 DX2. 8MB RAM

J
wysoko ic mierz, prdkocio-
mierz, diament umiejscowienia

celu oraz radar. Latanie w nocy
to najciekawszacz kampanii.

KUPI, NIE KUPI?
Dla wszystkich posiadaj-

cych odpowiedni sprzt (mini-

mum 486-50) jest to gra warta

polecenia. Rónorodno obla-

tywanych samolotów, bardzo
adna grafika, „multimedial-

no" (tfu!) przejawiajca si
w zdigitalizowanych odprawach

~i krótkich scenkach rodzajo-

wych z ycia pilota czyni
z „US Navy Fighters" pozycj
godn polecenia. Jedyn wad
jest powolno programu. Uda-

o mi si take zauway powta-

rzajcy si bd w programie.

Podczas wczonej 8-krotnej

kompresji czasu i próbie auto-

matycznego ldowania nast-
powa „twardy" zwis kompute-
ra. Moe to zoliwo autorów,

którzy chcieli zmusi idcych
na atwizn graczy do odrobiny

wysiku, jakim niewtpliwie jest

wyldowanie na ruszajcym si
lotniskowcu? Raczej nie, cho-

cia jest to czasem denerwuj-
ce. Innym burakiem jest poja-

wiajca si czasami niemo-
no wczenia tekstur ocea-

nu/nieba.

Na pytanie kupi/nie kupi

odpowiadam: kupi. I gra di

go, bez cheatowania. Wtei

program zapracuje na siebie.

ROOSHKEEN



Nasza oferta to:

- szeroki wybór joysticków,
- goniki komputerowe.
- kart) video i karty muzyczne,
- napdy CD-ROM oraz duy wybór
pyt CD,
- skanery i myszki.

Tflrust
•M U L T >l MEDIA

Gdask: ARTICA
AMICOMM

Katowice: BASTA
GEPARD

470-262
313-338

517-792
596-983

Kraków: JOY-COMPUTER 366-866

Wearnes

ód:

Opole:

Pozna:

ARETE
MIKRO

AR WAL

863-756
463-790

746-443

Bl&KCOMPI.TER 320-849

DEMAX 524-251

Tychy: YIDEOBIT 276-975

TO MIEJSCE C2Ei<A\ NATWOJ FIRM?

MULTI-STYK
04-088 Warszawa
ul. Majdaska 9
tel./fax (0-22) 1 03-299

Datalux
Prowadzimy sprzeda wysykow. Informacje i katalog po przysaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem


